


ÉLMÉNYPEDAGÓGIA

Írta és szerkesztette:

KISPÉTER ANDREA
GRATZER-SÖVÉNYHÁZY EDIT

 
Nyelvi lektor: Dr. Molnár Katalin

Fényképek: Lévai Krisztián (Digitpix Photography)

2020



ISBN 978-615-00-7831-1



3

TARTALOM

1 ELŐSZÓ  ..........................................................................................................................................  9  

2 BEVEZETÉS  ..................................................................................................................................  11
2.1 Az élmény ereje  .......................................................................................................................................... 11
2.2 élménypedagógia és bűnmegelőzés  ..................................................................................................... 12

3 A KONSTRUKTÍV PEDAGÓGIA  ...............................................................................................  15
3.1 Alapelvek  .........................................................................................................................................  16
 Stratégiák, módszerek  ...............................................................................................................................  16
3.2 A kooperatív tanulás  ...................................................................................................................  18
 Az építő egymásrautaltság  ........................................................................................................................  19
 Az egyéni felelősség  ....................................................................................................................................  19
 A párhuzamos interakciók  ........................................................................................................................  20
 Az egyenlő részvétel  ...................................................................................................................................  20
3.3 Csoportmunka  ................................................................................................................................  21
 Csoportalakítás  ..........................................................................................................................................  21
 Csoportlétszám  ..........................................................................................................................................  22
 Meddig érdemes egy csoportot egyben tartani?  ........................................................................................  22
 Munkaszervezés  ........................................................................................................................................  23
 Szerződés  ...................................................................................................................................................  23
 Csoportvezetés ............................................................................................................................................  25
 A csoport fejlődése ......................................................................................................................................  26

4 AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIA  ..........................................................................................................  29
4.1 Az élménypedagógia története  .................................................................................................  29
4.2 Pszichológiai háttér  ....................................................................................................................  30
4.3 Alapfogalmak  ................................................................................................................................  32
4.4 Az élménypedagógia HATÉKONY MŰKÖDÉSÉNEK FORRÁSA  ............................................  35
 A magáért való élmény  .............................................................................................................................  35
 Előre meghatározott élmények  ..................................................................................................................  35
 Reflexión keresztüli tapasztalat  ................................................................................................................  36
 Anticipált tapasztalatok  ............................................................................................................................  36
 Metaforikus élménypedagógia  ..................................................................................................................  37
 Kalandpedagógia  .......................................................................................................................................  43
4.5 Az élménypedagógia tanulási modellje  ..................................................................................  44
 A tapasztalati tanulás előfeltételei  ............................................................................................................  44
 A tapasztalati tanulás szakaszai  ..............................................................................................................  47
 A tapasztalati tanulás gyakorlata  ............................................................................................................  49
 Fejlesztett készségek  ...................................................................................................................................  49

5 PROGRAMTERVEZÉS  ................................................................................................................  53
5.1 Előkészítés  ......................................................................................................................................  54
5.2 Tájékozódás  .....................................................................................................................................  54
5.3 Identitásképzés  ..............................................................................................................................  56
5.4 Produktivitás  .................................................................................................................................  56
5.5 Biztonsági standard  .....................................................................................................................  62
5.6 Tréning zárása  ...............................................................................................................................  67
5.7 Értékelés  ..........................................................................................................................................  68
5.8 Utómunkálatok  ..............................................................................................................................  68



4

6 HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓ  ................................................................................................  69
6.1 Konfliktusok  ..................................................................................................................................  69
6.2 A konfliktusok típusai  .................................................................................................................  70
6.3 A konfliktusok eszkalációjának fázisai  ................................................................................  70
6.4 Hatékony konfliktuskezelés  ......................................................................................................  72
6.5 Megoldás fókuszú megközelítés  ...............................................................................................  74
6.6 Konfliktusok a tréningen  ...........................................................................................................  75
6.7 Kommunikációs stratégiák  .........................................................................................................  78
6.8 A visszajelzések  ..............................................................................................................................  80
6.9 Az iskolai élménypedagógiai projekt  ......................................................................................  83
 Az iskolai élménypedagógiai projekt felépítése  .........................................................................................  83
 Az érintettek köre  ......................................................................................................................................  84
 A munkacsoportok  ....................................................................................................................................  84
 Az outdooring  ............................................................................................................................................  85
 A záróest  ....................................................................................................................................................  85

7 SEGÉDANYAGOK  ........................................................................................................................  87
7.1 Módszertani segédanyagok  ........................................................................................................  87
 Térbeli skála  ...............................................................................................................................................  87
 Tanulási zónák  ..........................................................................................................................................  88
 Csoportszerepek  .........................................................................................................................................  89
 A csoport számára hasznos személyiségek  ...............................................................................................  90
 Értékelő lapok  ............................................................................................................................................  92
7.2 Tesztek  ..............................................................................................................................................  95
 Négy szín kérdőív  ......................................................................................................................................  95
 DISC jellemzők  ..........................................................................................................................................  96
 Belbin-teszt  ................................................................................................................................................  98
 A csoport számára hasznos személyiségek  .............................................................................................  100
 Agresszió teszt  ..........................................................................................................................................  102
 Agresszió teszt értékelés  ...........................................................................................................................  103
 Konfliktusteszt  .........................................................................................................................................  104

8 BEVEZETŐ GYAKORLATOK  ...................................................................................................  109
8.1 Társválasztó játékok  .................................................................................................................  109
 Színkereső  ................................................................................................................................................  109
 A mi kis családunk  ..................................................................................................................................  110
 Szemkontaktus  ........................................................................................................................................  110
 Érintések  ..................................................................................................................................................  111
 Kezek  ........................................................................................................................................................  111
 Hangok .....................................................................................................................................................  112
8.2 Kapcsolatteremtő, ismerkedő játékok  .................................................................................  112
 Ne üss nagyot! ..........................................................................................................................................  112
 Cikk-cakk  .................................................................................................................................................  113
 Ki vagy és mit csinálsz?  ...........................................................................................................................  113
 Információs kör  .......................................................................................................................................  114
 Szuperlatívusz kör  ...................................................................................................................................  115
 Tükör ........................................................................................................................................................  115
 Zsipp-zsupp  .............................................................................................................................................  115
 Lánc  .........................................................................................................................................................  116
8.3 Jégtörő, feszültségoldó játékok .............................................................................................  117
 Lopakodó  .................................................................................................................................................  117
 Csapkodós  ................................................................................................................................................  117
 Légi katasztrófa  .......................................................................................................................................  118
 Gumibaba  ................................................................................................................................................  118



5

 Az én barátom  .........................................................................................................................................  119
 Evolúció  ...................................................................................................................................................  119
 Számcsata  ................................................................................................................................................  124
 Botozás  .....................................................................................................................................................  121
 Ugrabugra  ................................................................................................................................................  121
 Kincses barlang  ........................................................................................................................................  122
 Mozgó székek  ...........................................................................................................................................  122
 Labdagurítás ............................................................................................................................................  122
 A Nagy kihívás  ........................................................................................................................................  123
 Pozitív pletyka  .........................................................................................................................................  124
8.4 Érzékelésfejlesztés, koncentráció, megfigyelés  ...............................................................  125
 Haba-daba  ...............................................................................................................................................  125
 Üzenet  ......................................................................................................................................................  125
 Tabu  .........................................................................................................................................................  126
 Telefondrót  ...............................................................................................................................................  126
 Sajtóhír  ....................................................................................................................................................  126
 Mozdulatok  ..............................................................................................................................................  127
 Egyszerre mozdulunk  ..............................................................................................................................  127
 Mi volt a képen?  ......................................................................................................................................  128
 Karmesterjáték  ........................................................................................................................................  128
 Fénykép  ....................................................................................................................................................  129
 Hogy volt?  ................................................................................................................................................  129
 A kapitány mondja  .................................................................................................................................  130
 Király – bíró  .............................................................................................................................................  130
 A gyilkos  ..................................................................................................................................................  131
 Gyilkosság éjjel  ........................................................................................................................................  131
 Hangsúly  ..................................................................................................................................................  132
 Bumm  ......................................................................................................................................................  132
 Számsorok ................................................................................................................................................  133
 Számláló  ..................................................................................................................................................  134
 Itt a piros  ..................................................................................................................................................  134
 Érzékszervek és az agyunk  ......................................................................................................................  135
8.5 Fantázia, kreativitás  ..................................................................................................................  138
 Mire használjuk?  .....................................................................................................................................  138
 Párosan mondjuk  ....................................................................................................................................  138
 Ki vagyok, mi vagyok?  .............................................................................................................................  139
 Körbe-mese  ..............................................................................................................................................  139
 Szótárt írunk  ...........................................................................................................................................  140
 Pantomim  ................................................................................................................................................  140
8.6 Logikai feladatok  .......................................................................................................................  141
 Melyik ajtót válasszam?  ..........................................................................................................................  141
 A kecske, a káposzta és a farkas  ..............................................................................................................  141
 Sötétben egy lámpával  .............................................................................................................................  142
 Einstein feladványa  .................................................................................................................................  143
 Zin obeliszk  ..............................................................................................................................................  144
 Kannibálok és misszionáriusok  ..............................................................................................................  146
 Cézár a kém  .............................................................................................................................................  147
 Labirintus  ................................................................................................................................................  149

9 CSAPATÉPÍTÉS  ..........................................................................................................................  151
9.1 Önismeret, csoportismeret  .......................................................................................................  151
 Sorba állás szempontok szerint  ...............................................................................................................  151
 Időgép .......................................................................................................................................................  152
 Névjegykártya ..........................................................................................................................................  153



6

 Életút térkép  ............................................................................................................................................  153
 Kétperces önéletrajz  .................................................................................................................................  154
 Páros interjú  ............................................................................................................................................  154
 Szeretet képeslap  ......................................................................................................................................  155
 Hirdetés  ....................................................................................................................................................  156
 Mi lenne?  .................................................................................................................................................  156
 Képzeletbeli ajándék  ................................................................................................................................  157
 Hogy került hozzá?  ..................................................................................................................................  157
 Keress meg!  ..............................................................................................................................................  158
 Befejezetlen mondat  ................................................................................................................................  158
 Ki mondta?  ..............................................................................................................................................  159
 Halastó  .....................................................................................................................................................  159
 Kulcsfogalom  ...........................................................................................................................................  160
 Teregetés  ...................................................................................................................................................  160
 Lakatlan sziget  .......................................................................................................................................... 161
 Szerkezetek  ..............................................................................................................................................  162
 Barátságszövet  .........................................................................................................................................  166
 Tehetségügynök  .......................................................................................................................................  166
 Öt érték játék  ...........................................................................................................................................  167
9.2 Sztereotípiák, előítéletek, diszkrimináció  .........................................................................  168
 Általánosítások  ........................................................................................................................................  169
 Sztereotípiák  ............................................................................................................................................  169
 Mit gondolsz róluk?  .................................................................................................................................  170
 Elvegyülni és kiválni  ................................................................................................................................  171
 Egyformák és különbözők  .......................................................................................................................  171
 Milyen érzés?  ...........................................................................................................................................  172
 Bábel  ........................................................................................................................................................  173
 Leila és Mohamed  ...................................................................................................................................  174
9.3 Bizalom  ...........................................................................................................................................  175
 Csomózás  .................................................................................................................................................  175
 Helycsere  ..................................................................................................................................................  176
 Bizalomharang  ........................................................................................................................................  176
 Bizalomvirág ............................................................................................................................................  177
 Áll vagy ül  ................................................................................................................................................  178
 Térdelő fotel  .............................................................................................................................................  178
 Sziámi  ......................................................................................................................................................  178
 Tapogató  ..................................................................................................................................................  179
 Vakvezetés  ................................................................................................................................................  179
 Vak kör .....................................................................................................................................................  180
 Vak kígyó  .................................................................................................................................................  180
 Skatulyaváltó  ...........................................................................................................................................  181
 Szállítószalag  ...........................................................................................................................................  182
 Gumiszőnyeg  ...........................................................................................................................................  183
 Mentőcsónak  ...........................................................................................................................................  183
 Felelsz vagy mersz?  ..................................................................................................................................  184
 Összekötve menés  ....................................................................................................................................  184
 A szabadság kapuja  .................................................................................................................................  185

10 CSAPATÉPÍTÉS EMELT SZINTEN  ..........................................................................................  187
10.1 Együttműködés, stratégia  ........................................................................................................  187
 Alcatraz ....................................................................................................................................................  187
 Mocsárkaland  ..........................................................................................................................................  190
 Platty  ........................................................................................................................................................  191
 Az emberevő pók  .....................................................................................................................................  194



7

 Egyenlő szárú háromszög  ........................................................................................................................  195
 Csokifolyó  ................................................................................................................................................  196
 Savas tó  ....................................................................................................................................................  196
 Varázsbogár muki  ...................................................................................................................................  198
 Pakolj meg egy hátizsákot!  ......................................................................................................................  199
 Kör  ...........................................................................................................................................................  201
 Szállítmányozás  .......................................................................................................................................  201
 Labdaszállítás  ..........................................................................................................................................  202
 Labdainvázió  ...........................................................................................................................................  203
 Lufi ágy  ....................................................................................................................................................  204
 Holdkomp  ................................................................................................................................................  205
 Tájolás  ......................................................................................................................................................  206
 Mentés  ......................................................................................................................................................  207
 Dupla lufi  .................................................................................................................................................  207
 Állatkerti kalandok  .................................................................................................................................  208
 Törhetetlen tojásburok  ............................................................................................................................  213
 Vonatpálya ...............................................................................................................................................  215
 Pillecukor kihívás  ....................................................................................................................................  216
 Bomba deaktiválása  ................................................................................................................................  217
 Birodalmi lépegető (óriás körző)  ............................................................................................................  218
 Térbeli memória  ......................................................................................................................................  219
10.2 Forráshiányos feladatok  ..........................................................................................................  220
 Marsjármű  ...............................................................................................................................................  220
 Az emberiség megmentése .......................................................................................................................  222
 Hídépítés  ..................................................................................................................................................  223
10.3 Szerepbe hozó feladatok ...........................................................................................................  225
 Nyolcas csomó  .........................................................................................................................................  225
 Finnek és angolok  ....................................................................................................................................  227
 Triangulum  ..............................................................................................................................................  229
 Kockacukor torony építése  ......................................................................................................................  230
 Boszorkányház  ........................................................................................................................................  231
 Vak sátor  ..................................................................................................................................................  233

11 KÖTÉLTECHNIKA  ....................................................................................................................  237
 Kötélpályák  ..............................................................................................................................................  237
 Mohawalk  ................................................................................................................................................  239
 V híd  ........................................................................................................................................................  240
 H híd  ........................................................................................................................................................  241
 Vietnámi híd  ............................................................................................................................................  241
 Indahíd  ....................................................................................................................................................  241
 Hurokhíd  .................................................................................................................................................  241
 Gumijárda  ...............................................................................................................................................  242
 Tarzan  ......................................................................................................................................................  242
 Lebegés  .....................................................................................................................................................  242
 Mérgező tó  ...............................................................................................................................................  242
 Sziget  ........................................................................................................................................................  243
 Dzsungellift  ..............................................................................................................................................  243
 Medve  .......................................................................................................................................................  244
 Jákob lajtorjája  ........................................................................................................................................  244

12 CITY BOUND, VÁROSI KALANDOK  .....................................................................................  245
 Felfedezőút  ...............................................................................................................................................  245
 Csoportkép  ...............................................................................................................................................  245
 Vacsora  ....................................................................................................................................................  246



8

12.1 Záró feladat – A váratlan körülmény  ..................................................................................  247
 Az idegen technológia – Elveszett gyerekek  ............................................................................................  248
 Kiállítás – Beteg gyerek  ...........................................................................................................................  250
 Szakirodalom  ...........................................................................................................................................  253
12.2 Internet  ..........................................................................................................................................  253
12.3 Letölthető dokumentumok  ......................................................................................................  254
12.4 Magyar nyelvű Szakirodalom  ..................................................................................................  256
12.5 Idegen nyelvű Szakirodalom  ....................................................................................................  256 

 



9

AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIA MÓDSZERTANA

1 ELŐSZÓ

Élmény és öröm

Az 1990-es évek közepe óta agyfiziológiai kutatásokból is tudjuk, hogy élmény és öröm nélkül nincs igazi 
tanulás, nincs valódi fejlődés.

„Az ember akkor igazán ember, amikor játszik” – mondja Schiller az esztétikai nevelésről írott leveleiben.  
A nagy magyar agykutatónak, a pécsi Grastyán Endrének ez kedvenc idézete volt. De – kísérletei alapján – 
azt szinte mindig hozzáfűzte, hogy a játék: szabadsághoz kötött funkció. (A művészetben és a tudományban 
olyan dolgokkal játszunk, amelyeket nem tudunk megoldani, és olyan megismerésekre bukkanunk, 
amelyekre nem is gondoltunk volna.)

A világra irányított gyermeki (és emberi) aktivitás játékban (mozgásos játékban) nyilatkozik meg legkorábban 
és elsősorban. A magyar óvodai alapprogram ki is mondja, hogy az óvodás gyerek számára a legfejlesztőbb 
tevékenység a játék, méghozzá a szabad játék (nem a játékos fejlesztés vagy játékos tanulás). 

Ha a gyerek nem tanul meg játszani (először a szó elemi, aztán művészi, tudományos értelmében), akkor az 
aktivitás levezető csatornái nem épülnek ki, az aktivitás duzzad, majd kirobban – formája pedig az agresszió! 
(A kutatások szerint a kreatív emberek agressziós szintje magasabb – csakhogy ezt az agressziót fel tudják 
dolgozni, nem agresszióban robbantják ki, és ez a feldolgozás már magában is örömforrás a számukra.)

Az életben való beválásban – a szociális beilleszkedésben – az érzelmek, az érzelmi intelligencia és az 
ebből fakadó empátiás képességek játsszák a főszerepet. Az érzelmi intelligencia pedig a család érzelmi 
biztonságában gyökerezik, majd a szabad játékban, mesehallgatásban, iskolás korban pedig a művészetekben 
és a szabály- és szerepjátékokban fejlődik… Az érzelmi biztonság hiánya, az érzelmi depriváció, az érzelmi 
nélkülözés teszi sodródóvá a gyerekeket a kamaszkor felé közeledve. Ez mindig kapcsolathiányt is jelent – és 
a valódi kapcsolatok hiányában megreked a személyiség fejlődése.

Ha az iskola és az iskolás gyerek környezete érzelmi élményeket ad a gyereknek, és örömteli kooperációba, 
együttműködésbe vezeti a versengés (a másik letaposása) helyett, akkor valóban fejleszti a gyereket, 
kibontakoztatja személyiségét, pályát épít aktivitásának; nem tananyagra tanítja meg, hanem arra, hogy 
hogyan „konstruálja meg saját tudását”, hogyan oldja meg az életben valóban elébe kerülő feladatokat.

Az iskola ma még a sokféle – legalább nyolcféle – intelligenciából legfeljebb kettőt ismer el és értékel: a szóbelit 
és a matematikait. Nem tud mit kezdeni a vizuális, térbeli intelligenciával, a testi, mozgásos intelligenciával, 
a zenei (ritmus- és dallamérzékelésben is jelentkező) értelmességgel, és azzal sem, ha valaki az emberek 
közötti kapcsolatokban vagy az önismeretben vagy a dolgok gyakorlati megvalósításában rendelkezik 
különleges képességekkel. Így aztán a gyerekek egy része hamarosan kudarcosnak érzi magát a készen kapott 
anyagot feleltetésben számon kérő iskolában, miközben érzi, hogy „ő nem hülye”, ő nem olyan, amilyennek 
a jegyei mutatják – és mindez dacba, renitenciába kergetheti, szoríthatja a kamasz- és ifjúkor felé közeledve 
(és még ez a jobbik eset; a rosszabb: ha depressziós lesz).

Minderről tud, és minderre megoldást kínál az élménypedagógia, ahogy ez könyvünk kitűnő gyűjteményében 
olvasható. És kitágul a pedagógiai horizont: gondoltunk-e valaha arra, hogy például a csoport számára hasznos 
személyiségeknek legalább nyolc fajtája van, ezek mind különböznek egymástól, és mindnek vannak előnyös 
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tulajdonságai és hibái? (A mai iskolában ezek közül egyet, legfeljebb kettőt ismerünk el, de nekik aztán 
a hibáikat nem látjuk.) Tudjuk-e, hogy sokféle magatartásforma lehetséges konfliktusok esetén? Tudjuk-e, 
hogy a titok és a kaland természetes összetevői az emberi szükségleteknek a világhoz való viszonyulásban? 
Tudjuk-e, hogy mit tehetünk kritikus pillanatokban, hogy mi az, amit magunkról semmiképpen nem 
tudunk, s ami aztán sztereotípiák, előítéletek kialakulásához vezethet? Tudjuk-e mint pedagógusok, hogy 
mit lássunk a kiközösítés hátterében, és hogy milyen játékokkal oldhatunk ezeken a helyzeteken? Ismerjük-e 
a csapatépítés lépcsőfokait?

Mindebben – és még sok mindenben – lehet segítségünkre ez a kézikönyv (igazán persze legalább egy 
sajátélményű tréning után).

Én minden tanító-tanár kezébe adnám, még a módszerekben oly gazdag alternatív iskolákban is (a peda-
gógus-képzőkről nem is beszélve).

Jó munkát – és jó mulatást – mindenkinek, aki dolgozni kezd vele!

Budapest, 2008. július Vekerdy Tamás
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2 BEVEZETÉS

Az élménypedagógia ma már sokak számára nem ismeretlen, igen „divatos” módszer, felhasználási területei 
szinte korlátlanok. Nem csak a reklámszakma fedezte fel, hogy az élményeken keresztül mélyebb szükségleti 
szinteket lehet elérni. Olyan, gyakorlatban hasznosítható módszerről van szó, amely nemcsak örömet okoz, 
hanem tartós kompetenciafejlesztő hatása is van.

Hallhatunk, olvashatunk a módszerről az intézményi szervezetfejlesztésnél, csapatépítésnél, 
vállalati összetartásokkal kapcsolatban. A fiatalabb korosztályok számtalan élményt mesélnek  
a kalandparkokban tett látogatásokról. Az erdei iskolák programjának is egyre inkább elengedhetetlen eleme, 
és nem ismeretlen a bűnmegelőzés területén sem.

De mi is ez a módszer valójában? Tényleg ennyire sokszínű? Miért is jó nekünk, illetve jó-e egyáltalán?  
A módszer iskolai, főképpen osztályfőnöki munkában használható elemei mellett közösségteremtő, szo-
ciális és proszociális kompetenciafejlesztő oldala is kiemelkedően fontos, amely szorosan kapcsolódik  
a bűnmegelőzéshez.

2.1 AZ ÉLMÉNY EREJE

Az „élménypedagógia” Magyarországon is népszerű kifejezéssé vált az utóbbi években. Az „élmény” szó 
jelentése sokrétű, meglepetést és változatosságot is értünk alatta. Az élményeket pont olyan gyorsan szerte 
lehet foszlatni, mint ahogyan gondolkodás nélkül meg is lehet szerezni.

„Azt a változatosságot nevezzük ma élménynek, amely soha nem kapcsolódik a pillanathoz és  
a figyelemhez.”1

Azért, hogy az élménypedagógia ne váljon puszta divathullámmá, szükség van az elméleti megalapozásra. 
Ha az élménypedagógiai módszertan pusztán az akcióéhségre és a játékszenvedélyre redukálódik, akkor az 
eredeti és legfontosabb célokat nem valósítja meg. A csoportdinamikai játékok receptszerű felhasználásával 
eltűnik a módszer teljességre törekvő oldala, a didaktikai koncepcióról nem is beszélve. Megfelelő 
alkalmazással az élménypedagógia egy igen hatékony módszer, de csak akkor, ha a felhasználása célzott, és a 
csoportban vagy csapatban felmerülő problémák feltárása előzi meg a tényleges munkát.

Az élménypedagógia felszínre hozza a csoportban rejlő ellentéteket, konfliktusokat, így fokozottan 
ügyelni kell arra, hogy ezeket a munka során mindenképpen kezelni kell. Éppen ezért alkalmas  
a közösségépítésre és a fejlesztésre.

Az élmények nem a mérföldkövei, hanem a kiindulópontjai a tudatos tanulásnak, tanításnak. Az élmények 
akkor válhatnak eredménnyé, felismerésekből tapasztalatokká, ha feldolgozzuk őket. Az élménypedagógia 
abban különbözik az „élményfogyasztástól”, az élmények hajszolásától, hogy a feldolgozás során az átélteket 
átvisszük a résztvevők élethelyzeteibe, kivetítjük a mindennapjaikra, és új célokat fogalmazunk meg 
általuk. A módszert a tudatosítás és a reflexiók különböztetik meg az extrém, illetve élménysportoktól, 
a puszta, megbeszélés nélküli kalandparki látogatásoktól. Az itt vázolt élménypedagógia fogalom  
a résztvevőknek meghagyja a választás lehetőségét, hogy milyen feladatokban, milyen mértékben 
vesznek részt, mennyire teszik ki magukat a kockázatoknak. Ez azért is fontos, mert a módszernek nem 
célja a résztvevők manipulálása, a szabad döntés jogának mindvégig meg kell maradnia. 

1 Rumpf, Horst: Bewegtsein – Über die Erlebnisunterströmung menschlichen Lernens. In: Erleben und lernen 5/97., 11. oldal



12

Ám a közösséget összetartásra, egymás félelmeinek az észrevételére és közös leküzdésére, egymás segítésére 
ösztönzi.

Azt a lehetőséget kínálja fel, hogy a résztvevők új szerepeket, magatartásmódokat próbáljanak ki, fejlődjön 
önismeretük, és képesek legyenek felismerni a csoportban betöltött szerepüket, hogy felismerjék, mindenki 
hasznos tagja a csapatnak, és együtt sokkal több dolgot tud véghez vinni a közösség, mint az egyének kü-
lön-külön.

2.2 ÉLMÉNYPEDAGÓGIA ÉS BŰNMEGELŐZÉS

A fejlesztett készségek mellé különböző oktatási és nevelési tartalmak kapcsolhatók a határközeli 
élmények megélése során. Ezzel olyan mély bevésődés érhető el, amely minden helyzetben 
előhívható és hasznosítható. Ilyen tartalom lehet például a bűnmegelőzés vagy az erőszakmentes 
konfliktusmegoldás. Amikor valaki veszélyhelyzetbe kerül vagy kísértésnek van kitéve, akkor  
a megélt és feldolgozott élmények működni kezdenek, és segítik az adott szituációban a helyes döntés 
meghozatalát. Felgyorsítják a reagálást, és lehetővé teszik a hatékony viselkedésforma azonnali megtalálását. 
Az adott helyzetben felidéződnek azok a viselkedési minták, amelyek a megfelelő, erkölcsileg helyes és 
tudatos döntéshez vezetnek. Ezáltal elkerülhető az elkövetővé vagy áldozattá válás.

A bűnmegelőzésben az élménypedagógia módszerének Ausztriában és Németországban évekre visszamenő 
múltja van. A projekteket kísérő pszichológusok szerint nem létezik ma ennyire sikeres bűnmegelőzési 
módszer, mint az élménypedagógia. Magyarországon az élménypedagógia módszerét a bűnmegelőzésben 
a Szegedi Rendőrkapitányság vezette be. Meghonosításához a módszert széles körben meg kell ismertetni a 
bűnmegelőzéssel foglalkozó szakemberekkel, pedagógusokkal, szociális munkásokkal, civil szakemberekkel. 
Át kell ültetni a hazai gyakorlatba a más országokban már bevált, sikeres módszert, amely új távlatokat nyit 
főképpen a fiatal korosztály számára.

Az élménypedagógia alkalmazása a bűnmegelőzés területén abból a tapasztalatból indul ki, hogy az elrettentés 
nem megfelelő módszer a fiatalkori bűnmegelőzésben. A tudományos, elrettentésen alapuló felvilágosító 
előadások sokkal inkább a figyelemfelkeltést szolgálják. A kamaszokra jellemző ellenállás gyakran még 
vonzóbbá teszi a drogokat és a deviáns magatartást. Ebben az életkorban minden, amit tiltanak, izgalmasnak 
számít. A kábítószer káros hatásairól, a bűnözés következményeiről természetesen mindenki hallott, ám a 
serdülő figyelmen kívül hagy minden olyan információt, mely ellentmond izgalomkeresési vágyának.

A fiatalok alakuló személyiségük formálásához, megerősítéséhez kapaszkodókat és biztonságot keresnek. 
Napjainkban a család szocializáló, a társadalmi kontrollt és normákat közvetítő szerepe átalakult.  
A legtöbb esetben a hagyományos szocializációs közeg már nem tud megfelelő viselkedésmintákat és 
biztos hátteret nyújtani. Egyre kevesebb azoknak a színtereknek (család, iskola, közösségi terek stb.) 
a befolyásoló hatása, amelyek lehetőséget nyújtanak az erkölcsi normák kialakítására, a társadalomba 
való beilleszkedésre. Mindez hatással van a felnövekvő nemzedék gondolkodásmódjára, világhoz 
való viszonyára, életszemléletére is. Könnyű prédájává válhatnak bármilyen csoportosulásnak, 
eszmerendszernek, amely ezt a biztonságot látszólag megadja számukra, és a valahová tartozás 
érzését nyújtja. Stabil értékrend hiányában olyan magatartásformákat követhetnek, amelyek segítenek  
a céltalanság érzésének elkerülésében.

Otthonról kapott vagy az iskolában tanult stabil értékrend híján az ifjúsági szubkultúrában keresik 
identitásukat, s ott gyakran alkoholt, esetleg kábítószert fogyasztanak, s hajlandók a „kisebbnek” tekintett 
szabályszegések kollektív elkövetésére.2 

2 Gábor Kálmán (szerk.): Civilizációs korszakváltás, MHIKT, Szeged 1992.
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Vizsgálatok bizonyították, hogy azok a fiatalok kevésbé veszélyeztetettek, akik jól érzik magukat 
környezetükben. Magabiztosabbak, sikeresebbek, ezért kevesebb alkoholt, drogot fogyasztanak, nem 
dohányoznak, nem válnak elkövetővé vagy áldozattá. Ez a szemléletmód új alapokra helyezi az iskolai és 
fiatalkori drog- és bűnmegelőzést. 

A fiatalokat arra kell megtanítani, hogyan érezhetik jól magukat. Olyan kihívást jelentő szituációkat 
kell teremteni számukra, melyek folyamatosan próbára teszik őket. Az élmény eszköz, mely hozzásegít 
bennünket szokatlan helyzetek átéléséhez, és ezen keresztül hasznos tanulságok levonásához. Ezek a 
tapasztalatok hozzájárulnak az egyén személyiségének és mentális képességeinek fejlődéséhez, mások 
jobb megismeréséhez és a csapatmunka hatékonyságának növeléséhez. Az élménypedagógia a kamaszok 
figyelmét a többiek és önmaguk megismerése felé irányítja, nyitottabbak lesznek új és valós élmények felé. 
Az emberi kapcsolatok, a szolidaritás és összetartás, az empátia és a többiekkel elért sikerek válnak fontossá. 
Tapasztalok szerint az élménypedagógia jó hatással van a kommunikációs képességekre, a kooperációra, 
az önérvényesítő készségek fejlesztésére és a tolerancia erősödésére. Az esetleges kudarcokban és a gyakori 
sikerélményekben megtapasztalt személyes felelősség nagyban hozzájárul a tudatos énkép kialakulásához. Az 
értékelés segíti a résztvevőket abban, hogy elgondolkozzanak a friss élményeken, és tudatosítsák magukban 
az új tapasztalatokat. 

Az élménypedagógia nem direkt módon, frontális úton közvetít pozitív értékrendet. A szabadság érzése 
hatványozottan növeli a módszer hatékonyságát. Az élménypedagógia azt nyújtja a serdülőknek, amire 
ebben az életkorban szükségük van: rendhagyó helyzeteket, szokatlan, izgalmas kihívásokat. Lehetőséget 
ad arra, hogy a rájuk jellemző ingerkeresés biztonságos és szervezett körülmények között valósuljon meg. 
A sikeres élménypedagógia tehát már a bűnözés „előszobájában” blokkolni tudja a bűnözés megjelenését. 
Közösségteremtő, és ezzel a csapatépítés eszközévé válhat fiatalok és felnőttek számára egyaránt. Kiegészíti 
mindezt az a hatása is, amely kiegyenlíti a résztvevők közötti különbségeket, legyenek azok anyagiak, 
személyiségből fakadóak vagy akár etnikaiak.

A könyv összeállításakor az elsődleges célunk az volt, hogy módszertani összefoglalást adjunk és olyan 
feladatgyűjteményt hozzunk létre, amely segítséget nyújt főképpen a bűnmegelőzési szakembereknek, 
pedagógusoknak, szociális munkásoknak a fiatalok pozitív életszemléletének és egyéniségének fejlesztéséhez, 
mert csak erős személyiség tud nemet mondani. Olyan kapaszkodókat kell nyújtani az ifjúságnak, amelyeket 
nem éreznek korlátnak, amelyek segítenek az egyre bonyolultabbá váló világunkban történő eligazodásban. 

Az ismertetett játékok és feladatok nagy része általánosan elterjedt, különböző néven régóta használják őket 
csapatépítéshez, közösségfejlesztéshez. A lényeg a felhasználás módja, más szempontú megközelítése, egy 
meglévő eszközrendszer új célokhoz rendelése.
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3 A KONSTRUKTÍV PEDAGÓGIA

A konstruktív pedagógiai módszertan rendszere a 20. század végén született meg, de gyökerei minden 
korban jelen voltak. Az egyén tudásában meglévő értelmező keretek feltárásával és működésbe hozásával 
a már létező alapokra kívánja felépíteni az új ismereteket. A korábbi tudás átkonstruálásával, a képességek, 
értelmező keretek átalakításával új struktúra jön létre.

Ehhez kapcsolódóan az oktatói attitűd is megváltozik. Az oktató feladata az értelmező keretek feltárása, 
a tudásrendszer átkonstruálásának segítése, az új rendszer megalkotása. Ennek érdekében az oktató 
párbeszédet kezdeményez a tanulókkal. A már meglévő értelmezési kereteket kitágítja, átalakítja,  
a megismerést aktívvá és tudatossá teszi. A gondolkodás és a megértés kerül a középpontba. A befogadó 
így nem mások által feldolgozott információk elfogadására kényszerül, hanem saját új tapasztalatait építi a 
már meglévő látásmódjához, világképéhez. A konstruktív pedagógia arra törekszik, hogy az információk ne 
csupán halmozódjanak, hanem aktív értelmezési formákká váljanak.

Az eredményes tanulás következtében tehát a régi struktúrák megerősödnek vagy módosulnak, alakulnak, 
de nem jönnek létre ellentmondások a saját gondolkodási rendszerben. Ha ugyanis ellentmondás jön létre, 
akkor a diák szükségszerűen kizárja az értelmezhetetlen új információt.3

A tanulók a tanárral és egymással is párbeszédet folytatnak, így megismerik egymás véleményét. Az ezen  
a módon kialakított új jelentések egyike sem válik kizárólagossá, az egymással folytatott párbeszéd soha nem 
lehet lezárt. A párbeszéd jelentősége az, hogy megtanítja a kritikai hozzáállást, és véleményalkotásra késztet.

Ahhoz, hogy sikeresen alkalmazzuk a konstruktivista módszereket, magunkat is alá kell vetni annak  
a folyamatnak, amelyet a tanításban alkalmazni szeretnénk: saját előzetes tudásunkat is meg kell ismerni – 
vallják a konstruktivisták.4

Csapó Benő szerint: „A konstruktivizmussal kapcsolódik össze leginkább annak határozott kimondása, hogy 
a tanulás nem a készen kapott tudás passzív befogadása, elsajátítása, hanem a tudás a környezettel való 
interakció révén jön létre, ‚konstruálódik’ meg.”5

A tanulás tehát a konstruktív megközelítés szerint nem ismeretátadással szerzett szilárd tudásanyag 
memorizálása, hanem önálló jelentésképzés, egy személyes új rendszer felépítése a már meglévő és 
az új ismeretekből. Az így létrejövő konstrukció az újabb tanulás során folyamatosan változik, átalakul.  
A tudásrendszer dinamikus, követi a személyiség és a környezet változásait. A használható tudás alkalmas az 
egész életen át való bővítésre, minden életszakaszban működtethető.

3 Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv, Korona Kiadó, Budapest, 2005., 30. oldal
4 A pedagógusok gyakorlati mesterségbeli tudása. Egy felmérés tanulságai, Iskolakultúra, 1999/9.
5 Csapó Benő: Tudás és iskola, Műszaki Könyvkiadó, 2004., 21. oldal
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3.1 ALAPELVEK

A tanulás típusait a konstruktivista didaktika az ismeretek befogadásának nehézsége alapján a követ-
kezőképpen határozza meg:

 Ha a befogadandó információ és a meglévő kognitív struktúra között nincs ellentmondás, akkor a tanulás 
problémamentes. Ebben az esetben a fő akadály a tanuló motivációjának hiánya lehet. Ha közömbös a 
megtanulandó anyag, akkor nem történik meg sem az információ feldolgozása, sem a beágyazódása.

 A második tanulási helyzetben a megtanulandó ismeret és az értelmezői keret között ellentmondás van. 
Ekkor az új információ értelmezhetetlen, ezért a tanuló megpróbálja kizárni.

 A tanulás során újra megpróbálkozunk az ismeret megértetésével és beépítésével, ehhez azonban fontos, 
hogy a tanár és a diák is felismerje és meg tudja fogalmazni a problémát.

A hagyományos oktatás során a probléma leggyakoribb kezelése a magolás. A diák a számára 
értelmezhetetlen anyagot erős motiváció hatására mégis megtanulja. Ez lehet jutalom vagy büntetés, de 
az így megtanult ismeret nem stabil. Csak laza kapcsolatban áll a meglévő struktúrákkal, így nem épül 
be a hosszú távú memóriába, nem felhasználható.
Ennek elkerülésére a tanítási folyamat átalakíthatja az információt úgy, hogy jobban illeszked-
jen a tanuló értelmező kereteihez. A tanuló is megpróbálkozhat a gondolkozási struktúrájába il-
leszkedő magyarázatok keresésével. A konstruktív didaktika ezt a stratégiát kreatív mentésnek 
nevezi. A tanuló saját elméleteket dolgoz ki annak érdekében, hogy korábbi értelmezői kereteit  
a lehető leghosszabb ideig fenntartsa.
A megfelelő megoldást a konceptuális váltás jelenti. A kognitív struktúra lényeges változáson 
megy át, az információ feldolgozása érdekében új alapok jönnek létre. Pethőné szerint az iskolai 
tanulás konceptuális váltások sorozata, amelyek nagy erőfeszítést igényelnek. A tanárnak a diákok 
meglévő tudásából kell kiindulnia az új ismeretek átadásához. Az előzetes tudást mozgósítani kell 
az új információk beépülése érdekében. A tanulóban kialakult, de a tudományos gondolkodásnak 
ellentmondó, naiv értelmezői keretek feltárásával és átalakításával kell megteremteni a konceptuális 
váltások lehetőségét. Tudatosítani kell saját világlátásukat, fel kell fedezni az ellentmondásokat.  
A gondolkodási struktúra megváltoztatásához állandóan szükséges kérdéseket feltenni, időt kell hagyni 
a belátásra, a problémák megbeszélésére. Mivel a tanulók különböző előzetes tudással rendelkeznek, 
különbözőek értelmezői kereteik és képességeik is, ezért szükséges a tanulási folyamat során a differenciálás. 
A tanárnak ismernie kell a különbözőségeket, a motivációkat, képességeket.
A konstruktív szemlélet szerint minden képesség hátterében egy kiépített tudásrendszer, kognitív struktúra 
van. Nem születhet képesség ismeretek nélkül, de az ismeretek megléte nem biztosíték a képességek 
kialakulására. A tudás megszerzése nem a tanárban, hanem a tanulóban zajló folyamatok eredménye.  
A diákokat kritikus viszonyulásra kell biztatni, önmagukkal és a világgal szemben való reflektív hozzáállásra. 
A tanulási folyamatnak a résztvevői aktivitásra kell irányulnia. A problémamegoldás során át kell látnunk 
a helyzetet, döntéseket kell hoznunk, cselekvéssorozatot kell megterveznünk és kiviteleznünk. A korábban 
megszerzett tudást kell felhasználnunk.
A hosszú távú tanuláshoz mindenképpen szükséges az információk ismétlése, újabb kontextusokba 
helyezése, gyakorlati felhasználása. 

Stratégiák, módszerek

Módszeren a tanuló és a tanár tevékenységeinek az oktatásban ismétlődő összetevőit értjük (előadás, 
magyarázat, vita, projektmunka). A módszer tartalom nélküli utasítás, amelyben az egymást követő lépések 
meghatározzák a feladatmegoldás szerkezetét. A módszer alkalmas arra is, hogy elméleti tudást hordozzon. 
Ha a módszert tartalommal töltik meg, tevékenység jön létre.



17

A stratégia a célok elérésére szolgáló módszerek rendszere. A tanulási stratégia kerete a kritikai gondolkodás RJR 
modellje (ráhangolódás, jelentésteremtés, reflektálás), mely a konstruktív pedagógia tanulásszemléletére épül.

 Ráhangolódás

A tanulás első szakasza a ráhangolódás, az előzetes ismeretek felidézése, a figyelem, az érdeklődés felkeltése. 
A megszerzett tudásnak szervesen be kell épülnie a korábbról meglevő információk közé, hiszen csak így 
válhat gyakorlatban alkalmazhatóvá és hosszú távúvá.6 

 Jelentésteremtés

A jelentésteremtés célja az új információk befogadása a személyes jelentések konstruálásában, a figyelem 
fenntartása. A megértési folyamat nyomon követése azért fontos, mert saját megértési folyamataik 
értelmezésével a tanulók aktívan tudják illeszteni az új információkat a régiekhez. Ez a folyamat is a tudás 
személyességét hangsúlyozza, ezért eltér a hagyományos ismeretátadó módszerektől7.

 Jelentésteremtés Reflektálás

A tanulók tudásának, készségeinek megszilárdítása során az új információkat a meglévőkhöz kapcsoljuk, 
rögzítjük. Az új ismeretek a már meglévő sémákba épülnek, az átalakult értelmezői keretek megszilárdulnak. 
Nem arról van szó, amit a hagyományos pedagógiában ismétlésnek nevezünk, hanem a személyes tudás 
kialakulásáról. Az új információk beépülése is interakciókban történik.
Az alábbi módszerek a tanulási folyamat megfelelő szakaszaiban hatékonyan segítik az új tapasztalatok 
beépülését, a konceptuális váltások kialakulását.
Listakészítés: A résztvevőknek minél több információt kell összegyűjteni az adott témával kapcsolatban. 
Jóslás: A résztvevők elvárásokat fogalmaznak meg a rendelkezésükre álló kevés információ birtokában.  
A hipotéziseket a folyamat végén összevetik a ténylegesen tapasztaltakkal, végiggondolják, miben volt 
igazuk, miben tévedtek és miért.
Fürtábra, pókháló ábra, címmeditáció: Egy központi fogalom vagy kifejezés köré szavakat, kifejezéseket 
írnak, ami eszükbe jut az adott témáról, ezután összefüggéseket keresnek a felírtak között. Csoportmunkában, 
párban vagy egyénileg is végezhető.
TTM-táblázat: A csoport egy csomagolópapírra táblázatot készít, melynek a fejlécében a következő 
kifejezések állnak.

Tudom, Tudni akarom, Megtanulom

Amiben mindenki biztos, azt a vezető a táblázat első oszlopába írja. Azokat a felvetéseket, amelyekkel 
kapcsolatban nem egyeznek az előzetes információk, amelyekben nem értenek egyet, a táblázat második 
oszlopába írják. A feldolgozás során megszülető válaszok kerülnek a harmadik oszlopba. Ezek a hiányzó 
információk, amelyekben a feladat kezdetén bizonytalanok voltak.
Kettéosztott napló: A résztvevők a napló bal oldalára olyan részleteket jegyeznek fel a feladatból, amelyek 
megragadták a figyelmüket. Ez lehet bármi, ami szerintük jelentőséggel bír, vagy valamiért érdekes. A 
napló jobb oldali hasábjába a feladattal kapcsolatos észrevételeiket vagy kérdéseket írnak. A napló alapján 
beszélgetést kezdeményezhetünk.
Vándorló csoportok: A terem különböző pontjain elhelyezett témákat dolgozzák ki a csoportok. A közösen 
kidolgozott választ felírják a papírra, majd tovább haladnak a következő papírhoz. A következő állomáson 
elolvassák a kérdést és az előző csoport által kidolgozott választ, majd megpróbálják kiegészíteni, vagy ha 
valami nem érthető, akkor felírják a kérdéseiket. Amikor a csoportok körbejártak, és visszaértek a saját 
témájukhoz, akkor elolvassák a többiek kiegészítéseit, kérdéseit, és megpróbálnak rájuk reagálni, válaszolni. 
Ha vita merül fel, lehetőséget kapnak saját álláspontjuk megvédésére, megpróbálnak közös álláspontot 
kialakítani.

6 Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv, Korona Kiadó, Budapest, 2005., 82–84. oldal
7 Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv, Korona Kiadó, Budapest, 2005., 85–86. oldal



18

Sarkok: A résztvevőknek egy adott felvetéssel kapcsolatban ki kell alakítaniuk álláspontjukat. A vélemé-
nyüket írásban kell rögzíteniük, majd a tréner kialakítja a lehetséges véleményekből a „sarkokat”. A hasonló 
véleményűek egy helyre, a terem egyik sarkába csoportosulnak. Miután összegyűltek, közösen ki kell 
dolgozniuk a közös álláspontot, melyet érvekkel támasztanak alá. A kész érvrendszer előadására egy szóvivőt 
választanak a csoportok. A szóvivő ismerteti a közös álláspontot, majd a többi csoport tagjai reagálhatnak, 
kérdéseket tehetnek fel. Ha valakit meggyőztek egy másik álláspont helyességéről, átmehet egy másik sarokba 
bármikor a vita közben. 

T-táblázat: A résztvevők a táblázatban ellentétpárokat gyűjtenek a különböző nézőpontok megmutatása 
céljából.

Probléma

IGEN érvek NEM érvek

Disputa: Egy vitatható kérdéssel vagy tételmondattal kapcsolatos érvek kifejtése a feladat. Az érvek és 
cáfolatok összegyűjtése után kihúzzák az érvelő és cáfoló csoportokat. Az egyik csoport az állítás mellett, 
a másik ellene foglal állást. A vitát három bíró figyeli, akik jegyzőkönyvet készítenek, majd eldöntik, hogy 
melyik csapat vitatkozott ügyesebben.
Először az egyik csapat első tagja érvel a csoport álláspontja mellett három percben, majd a másik csoport 
egy tagja kérdéseket intéz hozzá, amire válaszolhat. Erre összesen két perc áll rendelkezésre. Ezután ugyanez 
történik fordítva.
Az első forduló után a csapatok jegyzőjük segítségével összegzik az eddig elhangzottakat, majd a csapat 
második tagja összegzi az eddigieket, és újabb érveket sorakoztat fel újabb három percben. Természetesen 
ezt megteszi a másik csapat is, szintén három perc alatt. Végül a bírák döntést hoznak, mindenkinek egy 
szavazata van, amivel az általuk jobb vitázónak talált csapatot támogathatják.

3.2 A KOOPERATÍV TANULÁS

A tanulás a konstruktív pedagógiai felfogás szerint akkor a leghatékonyabb, ha közösségben történik. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint a tanulási tölcsér, amely százalékosan mutatja, hogyan hasznosulnak az olvasott, 
meghallgatott, látott, átbeszélt tartalmak, illetve rámutat arra, miért is olyan hatékony az élménypedagógia.
A közösségi munka ugyanis mozgósítja azokat a képességeket, amelyek egyéni tanulással nem lépnek 
működésbe. Az aktivitás fokozódásával a tanulás hatékonysága is nő. A bemutatott módszerek bármilyen 
tartalmat közvetíthetnek, azaz bármely tárgy tanításához felhasználhatók. Természetesen hiba lenne a 
kooperatív technikát kizárólagossá tenni, hiszen vannak olyan tananyagtípusok és diáktípusok, melyek 
esetében egy másik módszer alkalmazásával nagyobb sikert érhetünk el.8

A kooperatív tanulás négy alapelve:

1.1. Az építő egymásrautaltság
2.2. Az egyéni felelősség
3.3. Az egyenlő részvétel
4.4. A párhuzamos interakció

A valódi kooperatív munka Kagan szerint az, ahol egyszerre mind a négy alapelv érvényesül.

8 Kagan, Spencer: Kooperatív tanulás, Önkonet Kft., 2004., 16. oldal



19

Az építő egymásrautaltság

Az egymásrautaltság hiányában individuális módszerről beszélünk. Ebben az esetben nincs összefüggés a 
résztvevők eredményei között. A diákok azonban ilyen helyzetekben is hajlamosak a versengésre. Azok, akik 
jól teljesítenek, előnybe kerülnek, de a siker ekkor nem mások kárára született, a többiek eredményét nem 
befolyásolta.
A negatív egymásrautaltság eredménye a versengés. Az életben ez a leggyakrabban előforduló helyzet, mert 
a rendelkezésre álló források korlátozottak. Valakinek a sikere mást rosszabb helyzetbe hoz. Például egy 
felvételi helyzetben senki nem fog információkat átadni, mert ha a másik jó eredményt ér el, az ő esélyei 
csökkennek.
Építő egymásrautaltságról akkor beszélünk, ha az egyének és csoportok fejlődése pozitív összefüggést mutat. 
Ez azt jelenti, hogy az egyén fejlődéséhez a másik fejlődése is szükséges, az egyik csoport sikere a másik csoport 
sikerétől is függ. Az építő egymásrautaltság mértéke befolyásolja a csapattagok egymás iránt tanúsított segítő 
magatartását. Az egymásrautaltság erősödésével a kooperatív magatartásformák megjelenése is növekszik.

Az építő egymásrautaltságnak erős és gyenge változata van.

 A egymásrautaltság akkor a legerősebb, ha a csoport sikere mindegyik tag sikerétől függ, bármelyik tag 
sikertelensége mindenkire hatással van. A csoport tagjai ebben az esetben erősen motiváltak társaik 
sikerében is, mert a csoport sikere egyenlő mértékben függ minden tagtól, így erős építő egymásrautaltság 
érvényesül.

 Az építő egymásrautaltság gyenge, ha a tagok hozzájárulása nem azonos mértékben fontos,  
az eredmény a tagok munkájának átlagából jön létre. Ezekben az esetekben kisebb a valószínűsége, 
hogy a gyengébb teljesítményt nyújtó tagok megfelelő támogatást kapnak. Lehetséges, hogy  
a csapatnak kevesebb energiáját igényli a jól teljesítő tagok biztatása, mint a gyengék felzárkóztatása.

Az építő egymásrautaltság kialakítható megfelelő feladatszerkezetekkel, szabályrendszerekkel. Például a 
csapatok nem dolgozhatnak a következő feladaton, amíg minden tag be nem fejezte a saját feladatát.
Az építő egymásrautaltság az értékelési módszerekkel is fokozható. Például a csapat pontszáma véletlenszerűen 
kiválasztott tagok pontszámától függ, vagy a legalacsonyabb pontszámot tesszük meg a csapat pontszámának.

Az egyéni felelősség

Az egyéni felelősségtudat a kooperatív munka sikeréhez is elengedhetetlen. Abban az esetben, ha a csoportot 
nem egyénenként értékeljük, és a tagokat nem tesszük felelőssé azért, hogy hozzájáruljanak a munkához, 
akkor az egyéni felelősség nem jelenik meg. Lesznek, akik kimaradnak a munkából, nem járulnak hozzá a 
csoport sikeréhez. 
A kooperatív módszerek lényege, hogy az egyéni felelősség igényét is erősítsék. Az egyéni felelősségvállalás 
mértéke a feladat tartalmától és az alkalmazott módszertől is függ. 

 A pontfelelős módszerben a csapat valamennyi tagjának teljesítményét összeadva vagy átlagolva születik 
meg a csapat eredménye. A tagok az értékelés során tudják, hogy ki milyen mértékben járult hozzá a 
csoport sikeréhez a saját pontszámával.

 A részben felelős módszerben a tagok azonos témán dolgoznak, de munkamegosztás van közöttük, és 
mindenki egy részfeladatért felelős. A felelősség úgy jelenik meg, hogy a csapat által befejezett munkát 
részfeladatonként értékeljük, tehát mindenki a feladat pontosan meghatározható részéért vonható 
felelősségre.
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Az egyéni felelősség kialakításának megalapozásához a legfontosabb, hogy a csapat tagjai ismerjék a többiek 
teljesítményét. A csapat értékelése során tehát nem szabad figyelmen kívül hagyni az egyéni teljesítményeket, 
mert két szélsőséges magatartásforma alakulhat ki:

 Potyautasnak hívjuk az olyan tagokat, akik semmit nem tesznek a feladat megoldásáért, csak élvezik a 
csapat teljesítményének eredményét.

 Az igavonók jóval többet dolgoznak, mint saját feladatuk, a többiek feladatát is felvállalják. Meg kell 
tanítani, hogy ez sem jó magatartás, mert elősegíti, hogy mások kivonják magukat a munkából, és ezzel 
akadályozzák a fejlődésüket.

A közös értékelés azt a veszélyt hordozza, hogy mindenki a saját képességeinek megfelelő stratégiát választja. 
Ha ügyesebb, kreatívabb, akkor arra a következtetésre juthat, hogy az a leghatékonyabb, ha maga csinál 
meg mindent. Ha azonban kevésbé ügyes vagy motivált, akkor biztosabb sikert jelent, ha mások dolgoznak 
helyette.
Az egyéni felelősség megjelenésével mindenki személyes teljesítményétől egyformán függ az eredmény, 
nemcsak a saját, hanem a többi tag értékelésénél is figyelembe veszik az egyéni teljesítményt is.

A párhuzamos interakciók

A frontális oktatás során általában egyetlen megnyilatkozás zajlik egy időben, a szereplők egymás után 
lépnek színre, az egy tanulóra eső aktív részvételi idő nagyon rövid.
A kooperatív tanulás során a résztvevők között egyidejű interakciók valósulnak meg. Ez nagy mértékben 
növeli a hatékonyságot. Annak eldöntésére, hogy éppen egyidejű interakciók zajlanak-e, fel kell tenni 
magunkban a kérdést: „Az adott pillanatban az osztály hány százaléka aktív résztvevője az eseményeknek?”

Az egyenlő részvétel

A tanulás folyamatában a tanulóknak egymással és a tananyaggal is kapcsolatba kell kerülniük.  
A folyamatban való önkéntes részvétel heterogén csoportban egyenlőtlen részvételt eredményez.  
A motiváltabbak aktívabban és nagyobb mértékben vesznek részt. A csoport látszólag érdeklődik és követi az 
eseményeket, de ha alaposabban megvizsgáljuk, akkor mindig ugyanaz a néhány ember szerepel. A párban 
végzett munka során a párhuzamosságra kell törekedni, de a részvétel egyenlősége általában nem valósul 
meg. A legtöbb párosban az egyik fél többet dolgozik, mint a másik. A kooperatív tanulási technikák a páros 
munkára is alkalmazhatóak.
Megoldást kínálnak az olyan módszerek, melyek a munkamegosztás elvén működnek. A munka-
megosztás legjobban feladatkörök kialakításával érhető el. A munkamegosztás mindenkit a feladat 
egy részletéért tesz felelőssé. Mindenkinek felelősséget kell vállalnia partnere, csapattársai előtt.  
A munkamegosztás erősíti a személyes felelősséget, és a részvételt is kiegyenlítettebbé teszi azzal, hogy 
mindenki a feladatnak más, nagyjából egyenlő nagyságú részét oldja meg. A képességek különbségei miatt 
érdemesebb a képességek szerinti, mintsem az egyenlő szétosztást alkalmazni. A szerepelosztás részvételi 
normákat alakít ki, de a működtető szerepkörök az ismeretszerzés szempontjából nem biztosítanak egyenlő 
részvételt.
A részvétel szoros összefüggést mutat a sikeres tanulással. Az aktív részvételt tanúsítók nagyobb 
valószínűséggel tanulnak.
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3.3 CSOPORTMUNKA

Az emberek mindennapi tevékenységeik végzésekor, társas interakcióikban csoportokba szerveződnek, 
amelyekben a mindenki által elfogadott csoportnormákat szem előtt tartva egy közös cél érdekében 
tevékenykednek. A csoportalakítás fő előnye az egyénileg birtokolt erőforrások koncentrációjában rejlik. 
A csoport több, mint egyének összessége, összetartó ereje függ az egyének közötti szimpátia mértékétől és 
attól, milyen mértékben segíti a csoport az egyént saját céljai elérésében. Erőforrásaik legalább egy részének 
megosztása által az emberek olyan javakra tehetnek szert, amelyekre egyénként nem lenne lehetőségük. A 
közös javak iránti igény teszi lehetővé egymással kapcsolatban nem álló egyének számára, hogy el tudják 
képzelni magukat közös helyzetekben, és ennek alapján azonosítani tudjanak egy közös cselekvésmódot, 
amelyben elvárásaik találkozhatnak.9

Minél nagyobb a közös jó értéke, és minél kevésbé hozzáférhető a csoport határain kívül, annál inkább 
függenek a tagok a csoporttól. Az általánosan erős függőségű tagokkal rendelkező csoportok többet 
követelhetnek tagjaiktól a közösségi kötelezettségek terén, mint a kevésbé függő tagokkal rendelkezők. Minél 
nagyobb mértékben járulnak hozzá a tagok erőforrásaikkal a csoport céljaihoz, annál erősebb a csoport 
szolidaritása.10 

A csoport jellemzői:

 A tagok interakcióban állnak egymással.
 Normarendszer alakul ki, mely szabályozza és irányítja a tagok interakcióit.
 A tagokban célok és érdekek kölcsönös összefüggésének tudata él.
 A tagok céljai egymást kölcsönösen feltételezik.

Csoportalakítás

A csoport létrejötte szerint lehet:

 Véletlenszerűen létrehozott

A véletlenszerű csoportalkotás mellett szóló érv, hogy semmilyen részrehajlás vagy sértődés nem történhet, 
a tagok sok különböző helyzetben fejleszthetik és tanulhatják meg hasznosítani kooperatív képességeiket.
Hátránya, hogy előfordulhat, hogy a véletlen nem szerencsésen alakítja a csoportokat, és egy összetett feladat 
elvégzésekor az egyik csoportba sok jó képességű tag kerül, a másikba gyengébb képességűek, akiknek ez 
kudarcélményt eredményez.

 Rokonszenvi választáson alapuló

A legtöbb esetben a résztvevők a rokonszenvi választást kezdeményezik, de a csapatépítés során ezt el kell 
kerülni, mert a korábban meglévő kapcsolatok erősödése mellett nem szolgálja új kapcsolatok kialakítását. 
A legrosszabb esetben kiközösítéshez és a csoport széteséséhez is vezethet.

 Irányított csoportalakítással létrehozott

Az irányított csoportalkotás ellen sok módszertani érv szól, de mi mégis javasoljuk az alkalmazását, mert 
a sok készséget és bonyolult problémamegoldást igénylő feladatoknál fontos, hogy minden csapat tagjai 
rendelkezzenek a feladat megoldásához szükséges kompetenciákkal. 

9 Schelling, Thomas C.: The Strategy of Conflict, Harvard University Press, 1960.
10 Hechter, Michael: A na ci o na liz mus megfékezése. In: Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény, Budapest, Rejtjel, 2004.
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Természetesen előzőleg a vezetőnek alaposan meg kell ismernie a csoportot, és figyelnie kell, hogy semmilyen 
hátrányos megkülönböztetést ne érezhessenek a résztvevők.

A csoport a résztvevők szempontjából lehet:

 Homogén (egynemű)

Homogén csoportszervezésről akkor beszélünk, ha a csoporttagok közel azonos szinten állnak.

 Heterogén (különböző)

Heterogén csoportszervezésről akkor beszélünk, ha a csoporttagok erőteljesebb eltérést mutatnak. 
A kooperatív munkához heterogén csoportok kialakítása a legkedvezőbb, de lehetnek olyan célok, amelyek 
ezt felülbírálják. Vitatott, hogy a heterogenitást milyen módon célszerű létrehozni. Véletlenszerűen 
válogassuk össze a csoportot, és gyakran változtassuk a csoportok összetételét, vagy tervezzük meg gondosan 
a csoportokat, ezzel olyan együttműködési környezetet teremtve, amelyet a legkedvezőbbnek ítélünk a 
teljesítmény szempontjából?
A csoportokban betöltött szerep az egyén személyiségétől függ, meghatározása fontos a csoportalakításnál. 
Ebben segítséget nyúlt a Belbin által kidolgozott teszt, amely a viselkedésminták alapján meghatározza az 
egyének csoportban betöltött szerepét. (Lásd: Segédanyagok című fejezetben)

Csoportlétszám

A csoport legalább 3 fős legyen, hiszen ha ennél kisebb a létszám, már páros, illetve egyéni munkáról beszélünk. 
Az ideális csoportlétszám 4 fő, mivel így valamennyi csoporttag könnyedén szerepet vállalhat, és az egyéni 
feladatkörök is jobban kiemelkednek. Ez a csoportlétszám alkalmas a páros munkára is, amely a részvétel 
hatékonyságát megkétszerezi, és kétszer annyi kommunikációra ad lehetőséget, mintha hárman lennének 
egy csoportban. A 6 főnél nagyobb csoportlétszám nem ajánlott, mivel nehezen átlátható a munkavégzés, 
így előfordulhat, hogy a tagok nem egyenletesen veszik ki részüket a csoportmunkából, lehetőség nyílhat 
arra is, hogy néhányan kivonják magukat a feladatvégzésből vagy hátráltassák a többiek munkáját, és maga 
a csoport is sokkal nehezebben kezelhető. Vannak olyan feladatok, amelyek esetében 10–12 fős csoportok is 
létrehozhatók, ezek általában a szociális kompetenciát fejlesztő feladatok.

Meddig érdemes egy csoportot egyben tartani?

Ha a csoportokat véletlenszerűen állítjuk össze, rendszeresen újra kell szervezni azokat, különben vesztes 
csoportok alakulhatnak ki. A gondosan összeválogatott csoportok sokáig maradhatnak együtt, de ha a 
csoport jól működik, akkor is érdemes új csoportokat kialakítani időnként. Még akkor is, ha ez ellen a 
tagok tiltakoznak. Ez teszi lehetővé, hogy új helyzetekben is kipróbálják frissen szerzett tudásukat és társas 
képességeiket. A jól szervezett csoportmunka jelentős személyiségformáló, értékrend alakító hatással van a 
csoporttagokra: együtt gondolkodás, alkalmazkodás, összefogás, érvelés, meggyőzés, a másik tiszteletben 
tartása, az eltérő gondolkodás elfogadása, az összetartozás élményének személyes megtapasztalása.
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Munkaszervezés

A kooperatív munka során nagy szerepet kap a tagok közötti kapcsolat, így a munkaszervezés is fontos 
része a vezetői feladatnak. A figyelem felkeltése és fenntartása, az utasításátadás és ellenőrzés megfelelő 
szabályok kialakításával megkönnyíthető. A kooperatív munka sikeres irányításának fontos eleme, hogy 
világosan közöljük a résztvevőkkel, hogy mit várunk tőlük, előre ismertessük a sikeres működéshez szükséges 
viselkedést. Fogalmazzuk meg a csoportok működésének szabályait és az egyes tagok egyéni kötelezettségeit. 
A szabályok legyenek pozitívak, betarthatóak, és ne legyen túl sok szabály.

 Csöndjel

Megállapodunk egy néma jelben, amelynek a hatására mindenki azonnal abbahagyja azt, amit éppen 
csinál, és a vezetőre figyel. Jól bevált módszer, amikor a csoport azon tagja, akit zavar a zaj, felteszi a kezét. 
Aki meglátja ezt a jelet, elhallgat és felteszi a kezét. Mire mindenki felteszi a kezét, néma csönd lesz. Az a 
tapasztalatunk, hogy a diákok is szeretik használni, és éppen ezért jól működő módszer.

 Elhelyezés

Az elhelyezésnél fontos, hogy az egy csoporton belüli tagok egyforma könnyedséggel kapcsolatba tudjanak 
kerülni valamennyi csoporttársukkal. A csoportok olyan közel legyenek egymáshoz, hogy ne zavarják 
egymást. A csoportvezető könnyen tudjon kommunikálni minden csoporttal.

 Az anyagok és eszközök szétosztása

Alakítsunk ki hatékony technikát arra, hogyan osszuk szét az eszközöket, feladatokat. Amikor csak lehet, 
egyidejű irányítást kell alkalmazni az anyagok szétosztásában.

 Csoportszerepek

A csoportmunka során a csoport minden tagjának részt kell vennie a feladatmegoldásban. A csoportszerepek 
kiosztásával a csoport elkerülheti, hogy csak néhányan dolgozzanak, a többiek kimaradjanak a munkából és 
csak élvezzék az eredményt. A játéktárban létrehoztunk egy külön fejezetet a szerepbe hozó feladatoknak, 
amelyek segítenek abban, hogy a halk és visszahúzódó, kevésbé domináns csoporttagokat hogyan hozzuk 
„szerepbe”, hogyan tudjuk őket rábírni, hogy előlépjenek az árnyékból, és megmutassák, mit tudnak, illetve 
dicsérethez, megkülönböztetett figyelemhez jussanak. Érdemes kipróbálni, nagyon sikeres lehetőség. (Lásd: 
a Segédanyagok című fejezetben)

 Értékelés

A munkafolyamat befejezése után elengedhetetlen az értékelés, amely az egyéni és csoportos önértékelést 
és a tanári értékelést is magában foglalja. Az értékelés során tudatosul a munkafolyamat, rögzülnek az 
új ismeretek, és korrigáljuk a helytelen módszereket, hibás megoldásokat. Az élménypedagógiában az 
értékelést reflexiónak hívjuk, és kiemelt szerepet tulajdonítunk neki. Itt válik el az „önmagáért való élmény” 
a tanulással egybekötött játéktól. Az értékelést/reflexiót értékelési lapok kidolgozásával segítjük, amelyek 
megtalálhatók a Segédanyagok fejezetben.

Szerződés

A munka megkezdésekor érdemes a csoporttal megállapodni a közös, mindenkire vonatkozó szabályokban, 
azaz szerződést kötni, amelynek elemeit közösen határozzák meg, és ezek a szabályok felkerülnek a táblára 
vagy papírra, amelyet minden résztvevő aláír, ezzel kifejezve a csoporthoz való tartozás szándékát. A 
szerződés fontos része a tréningeknek. A csoporttagok által megfogalmazottak a későbbiekben a csoport 
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magatartását szabályozzák. Ügyeljünk rá, hogy a szabályokat ne mi hozzuk, hanem a csoport alkossa meg, 
hiszen így a betartása is sikeresebb lesz. Az élménypedagógia tréningeken a trénerek facilitátorok, azaz a 
legkevésbé avatkoznak be a feladatokba, csak felügyelik a végrehajtást, és kérdésekkel moderálják a reflexiót.
A szerződés legfontosabb elemei a közös munkát és az egyén közösségben betöltött szerepét, viselkedését 
szabályozzák.

 Meghallgatjuk egymást
 Senki nem vág a másik szavába, hanem meghallgatjuk egymást.

 Odafigyelünk egymásra
 Figyelünk arra, hogy mindenki szóhoz jusson, ki tudjon bontakozni. Jó, ha a csoport észreveszi, ha 

valaki fél vagy segítségre van szüksége, és ehhez nyújt segítséget ez a szabály.

 Aktív jelen-lét
 Mindenki a tőle telhető maximálisat nyújtja a feladatok végrehajtása során. 

 Pontosság
 A megbeszélt időpontokat (szünet, kezdés) és a feladatokra kapott időt mindenki pontosan betartja.

 Titoktartás
 Amit a csoportban megbeszélünk, azt mindenki bizalmasan kezeli.

 Nem ítélkezünk
 Mindenki számára fontos a jókedv és a jó hangulat. Nincs helye egymás bírálatának, minősítésének.

 Én-közlések
 Az előző szabályt erősíti. Mindenki a saját nevében, önmagával, saját érzéseivel kapcsolatban nyilatkozik, 

egyes szám első személyben.

 Az élménypedagógia veszélyes feladatokat is tartalmaz, így van néhány kötelező szabály, ami kerüljön 
bele a szerződésbe:

 Biztonság – azaz a tréner szava szent
 Amikor azt mondja egy tréner, hogy állj meg, akkor kérdés nélkül és azonnal tedd meg. Majd 

utána megmagyarázzuk, miért volt rá szükség, de akkor lehet, hogy valaki veszélyben van, és 
nincs idő magyarázni. Amikor a tréner mond valamit, azt mindenkinek be kell tartania, hiszen  
a saját és a mások biztonsága a legfontosabb. 

 Megegyezhetünk abban, hogy a biztonság a mentális és fizikai biztonságot is jelenti. Amennyiben 
valaki bármilyen veszélytényezőt észlel, megszakítja az éppen folyó feladatmegoldást, és elmondja, 
amit látott.

 Passzolás joga
 Senkit sem szabad kényszeríteni semmire. 

 Törekszünk a jókedvre
 Erre senkit nem lehet kötelezni, és senki nem vonható felelősségre, ha ezt nem teljesíti, mégis jó, ha 

törekszünk a jó hangulatra.
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Csoportvezetés

Többféle vezetői stílus alakítható ki, és ez meghatározza a csoportmunka hatékonyságát.

 Demokratikus: a vezető jelenlététől függetlenül egyenletes teljesítmény
 Autokratikus: a vezető jelenlétében magas a teljesítmény, távollétében szétesik a csoport
 Szabadjára engedő: integrálatlan csoport, alacsony teljesítmény11.

A vezetői alapbeállítódások szorosan kapcsolódnak a vezetői stílushoz.

 Feladatorientált: a hatalom eszköz a cél elérésére.

Önmegvalósításra törekvés, sikerorientáció, az adott helyzet kontrolljának szükséglete vezérli.

 Hatalomorientált: a hatalom maga a cél.

Kudarckerülés, kompetitív (versengő) beállítódás, alacsony frusztrációtűrés, agresszív konfliktuskezelés 
jellemzi.

 Kapcsolatorientált: az érzelmi szükségletek kielégítése a cél.

A bizonytalanság túlkompenzálása jellemzi.
A jó vezető demokratikus és feladatorientált beállítottságú. Törekednie kell a pozitív érzelmi viszonyulás ki-
alakítására, de nem lehet ez az elsődleges célja, mert ez akadályozhatja a valódi célok megvalósítását. Fontos, 
hogy saját élmények által szerzett tapasztalatok és ismeretek segítsék abban, hogy magasabb fokú önisme-
rettel rendelkezzen. Az adott csoport működését serkentő és gátló tényezők megismerése szintén alapvető 
a hatékony munka szempontjából (interperszonális történések, polarizáció a csoportban, csoportdinamikai 
folyamatok).

11 Lewin, Kurt: Csoportdinamika, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1975.
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A csoport fejlődése

A csoport működése során mindenkinek felkínál egy funkciót, amelynek teljesítését az egyéntől elvárja. A 
státus a kapcsolatrendszerben elfoglalt pozíció. A szerep az ebben a pozícióban lévő személy viselkedésére 
vonatkozó normák és elvárások összessége. Mindegyik státushoz tartoznak szerepek, Bales felosztása szerint 
ezek lehetnek:

 Konstruktív szerepek: csoportintegráció, feladatteljesítés
 Diszfunkcionális szerepek: bohóc, periféria
 Feladatorientált szerepek: cél elérése
 Kapcsolatorientált szerepek: csoportstruktúra fenntartása12

Az egyének a csoporton kívül gyakorolt szerepeiket hozzák a csoportba, ezért a csoport egységének létrejötte 
hosszú folyamat.

1.1. A szerepek egyeztetése: tekintélykeresés, a célkitűzés igénye, rivalizálás, a kölcsönös egymásrautaltság 
felismerése, az együttműködés kialakítása, a kapcsolatok kialakulása

2.2. Párképződés, klikkek kialakulása: a csoportfeladattal szemben a személyes igények megjelenése, szabály-
képzés

3.3. Közös élmények, a „mi” tudat kialakulása: a csoportkohézió megerősödése
4.4. Feladatteljesítés

Többféle módja van, hogy kialakítsuk és fenntartsuk az együttműködés vágyát:

 Csapatépítés

Ami esetleg elfecsérelt időnek tűnik, valójában olyan többszörösen megtérülő befektetés, amely megfelelő 
társas környezetet teremt ahhoz, hogy a csoportok a lehető leghatékonyabban működhessenek. Ha sikerül 
kialakítanunk a pozitív közösségtudatot, a kölcsönös bizalmat, szeretetet és megbecsülést a csoportokban, 
akkor olyan környezetet teremtünk, amely a leghatékonyabb munkát teszi lehetővé.

 Kooperatív feladatok

A kooperatív módszerek alkalmanként erős versengést teremtenek a csoportok között, máskor a csoportok 
közötti együttműködésre indítanak. Az értékelési módszerek és a feladatok szerkezete együttesen döntik el, 
hogy a csoportok között versengés vagy együttműködés alakul ki. 

A feladat szerkezete akkor kooperatív, ha a rábízott feladatot senki nem tudja egyedül megoldani. 

A kooperatív feladatok leggyakoribb változatában a feladatot csoportmunkával lehet megoldani, vagyis 
csoporttársai segítsége nélkül egyik tag sem tudja elvégezni a saját feladatát. Egy másik változatban  
a csoporttagoknak ahhoz, hogy teljes legyen a kép, bele kell adniuk a maguk részét a közösbe.
Ha olyan módszereket alkalmazunk, amelyekben a feladatok szerkezete nagyon pontosan meghatározott, 
akkor a feladat fejletlen kooperatív készségekkel is megoldható. Ha viszont összetett kooperatív projektekben 
dolgoznak, akkor segítségre szorulnak, megtanulják, hogyan figyeljenek egymásra, hogyan oldják fel a 
konfliktusokat, hogyan osszák be teendőiket, miként ne kalandozzanak el a kitűzött feladattól, és hogyan 
bátorítsák egymást. Nem pusztán tanulnak a készségekről, hanem elsajátítják azokat. A valóságban a 
társas készségek gyakran helyzetfüggőek, és nehéz őket más helyzetre átvinni. Ha például valaki az egyik 
csoportban megtanulja elvégezni a feladatait, nem biztos, hogy egy másik csoportban is képes ugyanerre. 
Hogy e készségének igazán birtokába jusson, ahhoz számos csoportban kell alkalmaznia.

12 Pataki Ferenc: Csoportlélektan, Gondolat Kiadó, Budapest, 1980.
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Az egyes csoportok közötti munkamegosztás lehet kooperatív, kompetitív vagy akár egymástól teljesen 
független is. Például az egyik csoport munkája hozzájárulhat ahhoz, hogy egy másik csoport elérje  
a célját, vagy éppen mindkét csoport azonos feladaton dolgozva versenghet egymással. A csoportok közötti 
munkamegosztás akkor érvényesül, ha minden csoport munkájának eredménye teljesen egyedi módon 
járul hozzá a közös célhoz.

 Motiváció, értékelés

Nagyon fontos a megfelelő motiváció kialakítása, ehhez megfelelő vezető mellett elég lehet a munka és a 
siker öröme is. A külső motiváció sok esetben éppen a közös munka által nyújtott örömöt veszi el.

Jutalmazhatunk egyes személyeket, egy-egy csoportot, vagy megjutalmazhatjuk az egész közösséget is. Ha 
egyes személyeket jutalmazunk, versengés alakul ki. A gyengébbek újra és újra kudarcot szenvednek. Ha 
az egyéneket fejlődésük szerint jutalmazzuk, individuális jutalmazási rendszert alakítunk ki, melyben a 
résztvevők nem érzik az egymással való versengés szükségességét, főleg akkor nem, ha értésükre adjuk, 
hogy mindenki képes a fejlődésre és az elismerés kivívására. Ugyanakkor nem motiválja őket semmi a 
kooperációra. Ha a jutalmazási rendszer a csoport teljesítményén alapul, akkor kialakul a kooperatív 
jutalmazási rendszer, amelyben a tagok bátorítják és segítik egymást.
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4 AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIA

4.1 AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIA TÖRTÉNETE
„Az élménypedagógia feladata, hogy visszaadja az élet számára a titkot, ami a modern világban eltűnőben 
van.” (Kurt Hahn)

Bár a századfordulón több pedagógus is foglalkozott a munka- és élménypedagógiával, mégis Kurt Hahn 
számít a megalapítójának. Szerinte az iskolai nevelés célja a személyiségfejlesztésben rejlik: az igyekezet 
maradandósága, leküzdhetetlen szellemi beállítottság és együttérzés.13

Mint a pusztán kognitív berendezkedésű iskolai oktatás ellenzője, új utakat keresett, amelyek az „alkotó 
szenvedélyt” és az „életkedvet” fejlesztik. Az „élményterápiája” során azt kívánta elsajátíttatni az emberekkel, 
hogyan „uralják a gyengéiket”.14

A nem mindennapi, testileg megerőltető események legyőzésével a személyes kompetenciák fejleszthetők 
annak érdekében, hogy vészhelyzetekben is felkészültek legyünk, és képesek legyünk az életünket 
felelősségteljesen irányítani.
Hahn nevéhez fűződik az úgynevezett outdoor módszer kidolgozása. Az általa 1920-ban, Németországban 
alapított iskola, a Salem Schule egy merőben újfajta képzési modell, az úgynevezett tapasztalati tanulás szerint 
működött, melynek célja az akadémikus tudás megszerzése helyett a személyiség és az érettség fejlesztése 
az aktív tapasztalatszerzés folyamatán keresztül. Hahn elképzelése szerint – és ez később messzemenően 
igazolódott – bizonyos tapasztalatok önmagukban is a legkülönbözőbb szociális készségek (például 
együttműködés, tolerancia, segítőkészség, közös problémamegoldás) fejlődését eredményezik. Az Outdoor 
módszer integrálja a tapasztalati tanulás módszerét, és a szabadban, természetes környezetben végzett 
fizikai jellegű gyakorlatokban alkalmazza azt. A programokban a résztvevők az outdoor gyakorlatokat 
megoldva szereznek tapasztalatokat, amelyekből a feladatokat követő megbeszéléseken a valós életben 
felhasználható tanulságokat fogalmaznak meg.

Tapasztalatok bizonyítják, hogy az outdoor programok más módszereknél hatékonyabban segítik elő a 
komfortzónából történő kilépést, és ezáltal maradandóbb tanulást és változást biztosítanak.

Ennek oka, hogy az outdoor gyakorlatok az átlagnál mélyebben „érintik meg” a résztvevőket, nagyobb 
kihívást jelentenek, erősebben hatnak az érzelmekre, és sokszor életre szóló élményeket nyújtanak.

Önálló terápiás és pedagógiai módszerként is alkalmazható, valamint modulként beépítve más terápiás és 
oktatási folyamatokba, bűnmegelőzési, személyiségfejlesztési projektekbe, emelheti azok hatásfokát. Ma 
szerte a világon számtalan outdoor módszerrel dolgozó nonprofit szervezet létezik. 

A növekedést jól mutatja az USA példája, ahol 1962-ben öt szervezet létezett, de több százra teszik azoknak 
a programoknak a számát, amelyek már ekkor ezzel a módszerrel dolgoztak. Ez a szám a 70-es évekre elérte 
az ezres nagyságrendet, és a 80-as években már csak ritkán lehetett olyan képzőhelyet (iskolát, főiskolát, 
munkanélküli központot, kórházat, mentálhigiénés programot stb.) találni, ahol valamilyen formában ne 
használták volna a módszert.

13 Bacon, Stephen: Die Macht der Metaphern, Deutsch Ziel, 2003.
14 Hahn, Kurt: Erziehung zur Verantwortung. Reden und Aufsätze, Stuttgart, 1958.
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4.2 PSZICHOLÓGIAI HÁTTÉR

A tanulás pszichológiai hátterét tekintve három zónát különböztetünk meg. 

 Komfort zóna 

Komfort zóna

Tanulási zóna

Pánik zóna

Azért hívjuk így, mert itt jól érezzük magunkat. Ebben  
a zónában mindenre képesek vagyunk, mindent tudunk, maga-
biztosan és rutinosan viselkedünk. Ismerjük az erősségeinket és 
a gyengéinket.

 Tanulási zóna

Ebbe a zónába tartozik mindaz, amit még nem tudunk, amiben még nincs igazi tapasztalatunk. Valami 
olyasmi, amit tudni szeretnénk, ezért el szeretnénk sajátítani. Valami, amihez bátorságra és áthidaló 
képességre van szükségünk, mert már nem érezzük magunkat annyira komfortosan és biztonságban. A 
hideg veríték és a heves szívdobogás jól érzékelhető jelei annak, ha valaki kilép a komfort zónájából. Ebben 
az esetben esélyünk van rá, hogy elsajátítsunk valamit. Ebben az értelemben a tanulás a komfort zóna 
tágítását jelenti.

 Pánik zóna

Itt található meg mindaz, amitől tartunk, rettegünk, amit nem tudunk legyőzni. Minden, ami egy vagy több 
számmal „nagyobb”; amit nem tudunk kontrollálni, és ezért a rizikó és a veszély túl nagy lesz számunkra. 
Ebben a zónában nem vagyunk képesek tanulni, hanem mindig frusztráltak maradunk. Minden, ami itt 
található, távol áll a személyiségünktől, idegen számunkra, és nem tudunk vele megbirkózni.
Az élménypedagógiában a tanulási zónában folyó munka összeköttetésben van a nem mindennapi tevé-
kenységekkel, és a komfort és tanulási zónát úgy tágítja ki, hogy a pánik zóna egy része is tanulási zónává 
válik. Az így szerzett élmény egy életen keresztül emlékezetes marad, az akadályok leküzdése kiegyenlíti a 
csoportokban eredetileg meglévő különbségeket, hiszen a „nagyszájúak” is ugyanúgy félnek leereszkedni 
a 40 méteres szakadékba, mint a félénkek. Az akadályt legyőzve a különbségek kiegyenlítődnek, hiszen 
mindenki lejut. Az akadályokat azonban csak csoportban tudják leküzdeni, ami a csoportképződést segíti 
elő, a csoport összekovácsolódik.
Akik nem tudják megoldani a feladatokat, láthatják, hogy csapatban többre mennek, mint egyedül, és mi-
lyen fontos, hogy a feladatokat jól határozzák meg, mindenki hozza, amit vállalt, és akkor a siker elmarad-
hatatlan. Senki sem gyáva, aki esetleg valamelyik feladatot nem meri elvégezni, hiszen vannak, akik képesek 
300 ember előtt beszélni, de a szakadékba nem ereszkednek le, és fordítva is igaz, mert akik le mernek eresz-
kedni a szakadékba, nem biztos, hogy mernek 300 ember előtt beszélni. Mindenkinek meg kell találnia a 
saját határait, a félelmeit, amelyeket lehet, hogy le kell küzdeni, de a legfontosabb, hogy mindenki megtalálja, 
miben jó, és ilyen feladatokat vállalva, a csoport hasznos tagjaként segítse a munkát.
Az élménypedagógiában az a különleges, ahogyan az élményeket azonosítja: a tanulás egy olyan folyamat 
során zajlik, amely fizikai és szellemi aktivitást egyaránt igényel. Ebben különbözik az elméleti vagy deduktív 
tanulástól.

Minél több érzékszervet szólít meg, von be az élmény ebbe a folyamatba, annál intenzívebb és tartósabb 
lesz, és annál hatékonyabbá válik.

Itt visszautalnék a tanulási tölcsérre, amelyről már korábban ejtettünk szót. Az élménypedagógia 
hatékonysága igen magas, ráadásul a tanulás személyiségfejlődéssel egybekötött, sok dolog beépül  
a személyiségbe, és így hosszú távon hat a módszer. 
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Ezzel megneveztük az élménypedagógia nehézségét is: az élmények intenzitása és értékelése személyiségtől 
függően nagymértékben eltérő. Az előzetes tapasztalatok, képességek, készségek és hajlamok alapján az 
élmények megragadása, kihasználása és feldolgozása is eltér, hiszen erősen személyfüggő. Éppen ezért nem 
lehet pontosan megjósolni, hogy ki melyik élményt lesz képes maradandó tapasztalattá alakítani, feldolgozni, 
hiszen az élmények befogadása nehezen befolyásolható. Ennek tükrében az élménypedagógia sikerének, 
hatásának mélysége egyénre szabottan előre nem kiszámítható.
A másik oldalról azonban éppen ez az átélési különbség az, amely a résztvevők között kapcsolatot 
teremt, és arra késztet, hogy kommunikáljanak egymással. A közösen megoldandó feladatok, úgynevezett 
miniprojektek összesűrítik a következő folyamatokat:

 tervezés,
 egységes koncepció kialakítása, ami gyakran kompromisszumkötést igényel,
 a megvalósítás megkezdése,
 a problémák felismerése és megoldása,
 a munkamódszer megválasztása, értékelése és esetleges változtatása.

A résztvevők maguk terveznek, döntenek és valósítják meg az elképzeléseiket, így egy esetleges kudarc 
esetén a hibákat is csak magukban kereshetik. Ezáltal középpontba kerül a felelősség kérdése: mégpedig a 
közösségért, egymásért és magunkért érzett felelősségé egyaránt. Azt is megtanulják, hogy ezek szorosan 
összetartoznak.
Maga az élmény egyedül nem elegendő a maradandó tanuláshoz: ez csak kiváltja a további tudatfolyamatot. 
A résztvevők az élményeiket interpretálják, elvégzik személyes értékelésüket, és mindezt az életükre 
vetítik. Az élmények eközben nyerik el relevanciájukat és válnak személyessé. Ideális esetben a résztvevők 
az élményeikből a reflexiók során az értékek, normák átvételével jelentőségteljes tapasztalatra, személyes 
gazdagodásra tesznek szert. Az élménypedagógia ezt az akció és reflexió közötti folyamatot irányítja. Az 
élménypedagógia által a résztvevők tudatosan találkoznak a környezet értékeivel, átélik ezeket, a saját 
reakciómintáikkal, félelmeikkel, értékeikkel szembesülnek, új magatartásmintákat próbálhatnak és 
fejleszthetnek ki, valamint gyakorolhatják is azokat.
Ezáltal megkülönböztethetik az „élmény” és a „tapasztalat” fogalmait:

 Az élmény egy váratlan, a mindennapokat áttörő esemény, amely a környezettel történő 
személyes kölcsönhatáshoz vezet. Az élményeket a különböző érzékszerveinkkel észleljük és 
mentálisan feldolgozzuk. Az élmény tudatos létrehozásával és reflektálással történő feldolgozásával  
a pedagógiai tervezés tanuláshoz használatos alap- és kiindulópontja lehet.

 A tapasztalat az élmények feldolgozásával és a normák, értékek átvételével keletkezik, tudati és tanulási 
folyamatokat indukál. A korábbi értelmezési keretek személyes felismerés általi átértelmezésére és átér-
tékelésére kerülhet sor. Így a tapasztalatokat eltárolhatjuk, emlékezhetünk rájuk.

 Az élménypedagógia módszerként átfog minden olyan aktivitást, mely a természeten és  
a környezeten keresztül magatartásbefolyásoló, nevelő és személyiségfejlesztő hatással rendelkezik, 
és eközben az élményeket teljes értelemben (tehát minden érzékelést, észlelést átfogóan) használja. 
A résztvevők számára megvilágítja, tudatosítja az egyéni cselekvést és magatartást, valamint  
a környezetre történő reagálást. A tudatfolyamatokat célorientáltan úgy fejleszti, hogy a részvevőket 
önálló döntések meghozatalához juttathassa el.



32

4.3 ALAPFOGALMAK

 Feladat = kaland, élmény

A feladatokon, kalandokon, élményeken olyan gondosan megtervezett, megrendezett tevékenységeket 
értünk, melyeknek világosan meghatározott pedagógiai intenciójuk van, rizikóit előzetesen felmérték. Az 
élmények, kalandok átélése azt is jelenti, hogy a résztvevőknek merni és kockáztatni kell, de veszélybe nem 
kerülhetnek. 
Az élmények, kalandok feladata a test és a szellem közötti kapcsolat létrehozása. A résztvevők tudják és 
érzik, hogy valami olyasmibe vonják be őket, ami személyesen érinti őket. A lehetőség, hogy valami olyasmit 
tapasztaljanak meg, aminek bizonytalan a kimenetele, figyelmet és motivációt ébreszt. Felébred a büszkeség 
és a vágy, hogy tetőtől talpig belevethessék magukat ebbe az élménybe, hogy kipróbálhassák magukat. A 
legtöbb feladatot úgy állítjuk össze, hogy a kitűzött célt a csapat csak együttesen, egymást segítve érhesse el. 
Különböző képességekre van szükség a megoldáshoz, így mindenki mást ad hozzá a feladat elvégzéséhez. 
A résztvevőknek így lehetőségük nyílik megtapasztalni a különbözőség értékeit és a kooperáció alapjait. A 
közös cselekvés, az egyéni tehetség és ötletek kihasználása, feldolgozása a mai társadalom alapvető elvárása. 
A csapatban történő együttműködés készségét a legtöbb álláshirdetésben követelményként tüntetik fel.

 Tréning

A tréning mindig előre megtervezett gyakorlatközpontú komplex eljárás és módszertani készlet. Célorientált, 
meghatározott kompetenciák megszerzésére irányul. Tartalmaz elméleti ismereteket, fejleszti a szükséges 
készségeket, és befolyásolja a résztvevők attitűdjeit. A reflexió segítségével tartós viselkedésváltozást 
eredményezhet.
A tréning intenzív képzési forma, minden érzékszervre ható feladatokat tartalmaz, és a résztvevők aktivitásán 
alapuló eljárásokat alkalmaz. Az elméleti ismeretek feldolgozása is így történik, erre épül a gyakorlat és 
a visszacsatolás. Az alkalmazható tudás megszerzésének hatékony módja, mivel a megszerzett képességek 
fejlődési folyamat eredményei. A tréning nemcsak egy meghatározott képesség, tudás vagy feladat ellátására 
való alkalmasság kialakítására, hanem összetett folyamatok fejlesztésére is alkalmas.
A feladatok elemzése folyamatos visszajelzést ad a csoport és az egyén változásairól. A visszacsatolás 
konfliktusokat eredményezhet, amikor nem egyezik azzal a képpel, amelyet a csoport vagy az egyén önmagáról 
vagy a feladat elvégzésének sikerességéről alkotott. Az egyén személyiségének, a csoport működésének 
korábban ismeretlen oldalai, hiányosságai mutatkozhatnak meg. Ezt a tréning során mindvégig kezelni 
szükséges. A tréner folyamatosan követi a folyamatokat és az egyének fejlődését, de saját személyiségét 
háttérbe szorítva a résztvevőkre koncentrál. Egy tréner legfeljebb 12–15 fős csoportot tud figyelemmel 
kísérni, nagyobb létszámú csoportnál két vagy több tréner szükséges. Az élménypedagógia kifejezetten 
több tréneres. Egy tréningen általában a maximum 20-25 fős csoportlétszám betartását szoktuk javasolni, 
ám az élménypedagógia optimálisan 15–16 résztvevővel működik. Az alacsony és magas kötéltechnikás 
feladatoknál jó, ha van több segítő a tréningen. 
Nekik nem kell trénernek lenniük, azonban a biztonság kiemelten fontos, így elengedhetetlen  
a megfelelő létszám. A 15–16 fős tréningeken is gyakran dolgozunk csoportbontásban, amire megfelelő 
képzettségű trénerekkel kell felkészülni. A trénereknek jól kell ismerniük egymást, és hatékonyan kell 
együttműködniük.
A reflexió során a csoport gyakran azzal oldja meg a konfliktust, hogy a körülményekre helyezi a hangsúlyt 
vagy a tréner(eke)t hibáztatja. Ezért fontos, hogy az elemzés megfelelő szempontok szerint történjen, 
a feladatok kijelölésekor pontosan határozzuk meg a célokat és az értékelés szempontjait. Különösen a 
forráshiányos feladatok esetében fontos a részletes és egyértelmű feladatkijelölés, mert ezek a feladatok 
gyakran generálnak konfliktusokat, és ezekben az esetekben a csoport keresi azokat a tényezőket, amelyek 
miatt nem sikerült megfelelően a feladat megoldása.
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 Tréner

Az élménypedagógiában a feladatokat összeállító, levezető személyeket trénereknek nevezzük, abban az 
esetben is, ha nem tréning formájában történik az élménypedagógiai foglalkozás. A trénerek egyenrangúak a 
résztvevőkkel, akkor is, ha életkorban, beosztásban vagy bármilyen hierarchiában más szinten helyezkednek 
el.
A feladatuk az, hogy a résztvevők által meghatározott cselekvéseket erősítsék és támogassák. Ennek hatására 
a trénerek segítségével a résztvevők saját maguk veszik át a cselekvéseik és tanulásuk feletti felelősséget. Talán 
ez az oka annak, hogy az élménypedagógiás módszerek lassan szivárognak csak be az iskolarendszerbe, mert 
ez a felfogás ellenkezik a pedagógus és diák szerep hagyományos felfogásával.
A célmeghatározás folyamata és az egyéni kihívás választásának lehetősége is a résztvevők által meghatározott, 
szabad döntésen alapuló cselekvés. A trénerek arra bátorítanak, hogy új, saját célokat találjanak, egyéni 
magatartási repertoárt építsenek ki és fejlesszenek tovább. A vezetés feladata a megfelelő protokollok 
mellett élménylehetőségek biztosítása, amelyekben a résztvevők kipróbálhatják magukat, és dolgozhatnak 
a saját céljaik elérésén. Ez gyakran a változás és az áttörés szituációja. A résztvevőknek mindeközben ki 
kell fejleszteniük az egyéni elképzeléseiket, és a magatartásukat sokszor korlátozniuk kell, be kell tudniuk 
határolni lehetőségeiket. A kudarc elviselésének és feldolgozásának képessége is része ennek a folyamatnak.
Az iskolai élménypedagógiában újra kell tehát értelmezni a tanár-diák viszonyt, mert az élménypedagógia 
célja, hogy az előre tervezett szituációkban működjön csoportdinamika, a feladatot a résztvevők minden 
külső beavatkozás, befolyásolás nélkül, a megfelelő szabályok betartásával végrehajtsák. Majd a trénerekkel 
közösen az értékelés, a reflexió során megbeszéljék, értelmezzék, és viselkedésformáikba építsék az átélteket.
Fő cél az egyéni, életrevalósághoz szükséges készségek, a személyközi kooperáció, a csoportos kommunikáció 
képességének fejlesztése a mindennapi helyzetekben. Az élménypedagógia lehetővé teszi a résztvevők 
számára az egyéni cselekvési kompetenciák határainak kipróbálását, annak megtapasztalását, hogy a csoport 
félelemmentes terében ezek kitágíthatók, a tanulást és fejlődést ezáltal hatékonyabbá tehetik.
Az élménypedagógia sikeres műveléséhez speciális tréneri viselkedésmódot kell elsajátítani, ami egyfajta 
facilitátori szerepet jelent. A tréner nem áll a csoport fölött, nem irányítja azt, nem befolyásolja, nem 
avatkozik közbe, kivéve a veszélyhelyzetek elkerülését és a biztonság fenntartását.
Nem adunk tanácsot a csoport(ok)nak, nem segítünk, nem avatkozunk közbe, amikor látjuk, hogy 
távolodnak a lehetséges megoldástól. Talán ez az egyik legnehezebben elsajátítható és megvalósítható 
feladat a pedagógus tréner számára, hiszen éppen a tanári szerepből adódóan általában egészen másképpen 
viselkedünk. Ahhoz azonban, hogy a csoport sikeresen álljon össze, megtalálja a dinamikáját, megoldja a 
kialakuló konfliktusokat, értékeljen és átértékeljen, döntsön és problémát oldjon meg, elengedhetetlen, hogy 
ezekbe a folyamatokba kívülről ne avatkozzunk be. Így ha valami sikerül vagy éppen nem sikerül, akkor a 
résztvevők nem kereshetik a kudarc okát a trénerben, más személyben, külső befolyásoló tényezőben. Ennek 
ellenére gyakori, hogy a trénert hibáztatják, ennek a jelenségnek az okaival és megoldási lehetőségeivel a 
későbbiekben foglalkozunk.
A feladatokat, amelyeket adunk, meg lehet oldani, nincs lehetetlen küldetés, így a kudarcot csak valamilyen, 
a csoport vagy egy csoporttag által hozott, nem megfelelő döntés, viselkedésforma okozhatta. De ezt sem 
a trénernek kell kívülről megfogalmazni, erre rámutatnia nem szabad. Minden feladatot reflexió, értékelés 
követ, ahol a tréner csak és kizárólag kérdez. Ha a csoporttagok nem tudják megfogalmazni, hogy a sikert 
vagy az esetleges kudarcot mi okozta, akkor sem szabad véleményt nyilvánítani. Azonban természetesen az 
a cél, hogy a csoport szembesüljön a hibákkal, ezért rávezető kérdésekkel segítünk abban, hogy a megfelelő 
konklúziót levonják. Az értékelés során fontos, hogy a tréner tudja, hogyan lehet olyan légkört teremteni, 
amelyben mindenki elmondhatja a véleményét.
A résztvevők a tapasztalatok során megtanulják, hogyan érdemes a feladat ismertetésekor állni, milyen 
alakzat segíti elő az ideális véleménycserét.

Az ideális kiindulási alakzat az „U” alak, amelynek nyitott végén érdemes állnia az irányítónak.
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Fontos, hogy a résztvevők megfogalmazzák, hogy ki az ideális irányító, milyen tulajdonságokkal kell ren-
delkeznie, és milyennek nem szabad lennie. (A jó irányító kérdéseivel karmesterként vezényli az ötletelést, 
szükség esetén fegyelmez, ám nem ragadja magához a hatalmat, és nem él vissza a helyzetével.)
Mérföldkő, ha a résztvevők csoportszabályokat fogalmaznak meg, amelyek tartalmazzák, hogy mindenki 
fegyelmezi magát, egyszerre csak egyvalaki beszél, mindenki elmondhatja a javaslatát a feladatmegoldásra, 
megbeszélik, hogyan hozzák meg a döntést, mi történik, ha időközben problémába ütköznek, és az előre 
kitervelt folyamat áttervezésre szorul.

 Résztvevő(k), csoport(ok)

Láthatjuk, hogy mennyi szabályt kell a játék során elsajátítania és betartania a diákoknak úgy, hogy nem mi 
próbáljuk meg számukra előírni az iskolában, ill. otthon megszokott módon a szabályokat, hanem maguk 
jönnek rá, mi miért fontos, hiszen ki ne szeretné és vágyná a sikert.
A feladatok izgalmas kihívásai motiválják a versenyt, és így a résztvevők észre sem veszik, hogy a játék köz-
ben megtanulnak konfliktusmentesen együttműködni, problémá(ka)t megoldani, érvelni, másokat megy-
győzni, a csoport döntését elfogadni, tervezni, végrehajtani, értékelni és átértékelni.
A feladatok gyakran úgynevezett miniprojektek, amelyek teljes megvalósítási folyamatot tartalmaznak a 
tervezéstől a megvalósításon át az értékelésig, ezért a játék során bizony komoly tanulási folyamat zajlik le.
Az önfeledt játéktól, az élmények puszta „fogyasztásától” abban különbözik egy élménypedagógi-
ai foglalkozás, hogy minden egyes játék után értékelés, reflexió következik, ahol a tréner facilitátor-
ként esetlegesen kérdésekkel vezeti le a csoport értékelési folyamatát, bábáskodik abban, hogy az épí-
tő jellegű megjegyzések és megállapítások felszínre kerüljenek, és elhangozzanak annak érdekében, 
hogy beépülhessenek a csoport működési mechanizmusába, és így feladatról feladatra könnyebben, 
hatékonyabban működjön a feladatmegoldás. A tréner időnként mediátori szerepet is ellát, amikor  
a konfliktusok felszínre kerülésekor az asszertív kommunikációs stratégiák alkalmazásával előre viszi az 
értékelést.
Ha a csoportokat véletlenszerűen állítjuk össze, rendszeresen újra kell szervezni azokat, különben vesztes 
csoportok alakulhatnak ki. A gondosan összeválogatott csoportok sokáig maradhatnak együtt, de ha a cso-
port jól működik, akkor is érdemes időnként új csoportokat kialakítani. Még akkor is, ha ez ellen a tagok 
tiltakoznak. Ez teszi lehetővé, hogy új helyzetekben is kipróbálják frissen szerzett tudásukat és társas képes-
ségeiket. Emellett azt a téves elképzelést is megakadályozza, hogy nem a csoport munkája, hanem bizonyos 
emberek jelenléte jelenti a sikert.
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A jól szervezett csoportmunka jelentős személyiségformáló, értékrend-alakító hatással van a csoporttagok-
ra: együtt gondolkodás, alkalmazkodás, összefogás, érvelés, meggyőzés, a másik tiszteletben tartása, az elté-
rő gondolkodás elfogadása, az összetartozás élményének személyes megtapasztalása.

4.4 AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIA HATÉKONY 
MŰKÖDÉSÉNEK FORRÁSA

A magáért való élmény

Ez a modell a szakirodalomban a „The mountains speak for themselves – A hegyek magukért be-
szélnek” fogalomhoz kapcsolódik. Ide szinte kizárólag a természetben zajló sportok (kajakozás, raf-
ting, hegymászás vagy túlélőtúrák) tartoznak. Az élménypedagógia ezen ága mind a mai napig él.  
A pedagógiai cél itt a veszélygenerálás és a krízismegoldások edzése, a merés (risk-taking), a bátorság.  
A modell kiindulópontja az, hogy az élmények már önmagukban is hatnak, és tudattalanul is tanuláshoz 
vezetnek. Az élményekre történő reagálás csak spontánul történik.
A modell súlypontja az öröm és a közös együttlét. Az ökológiai szempontok (természetvédelem, állat- és 
növényvilág) is fontos szerepet játszanak. A természettel való felelősségteljes bánásmód mindenek előtt való, 
a természetről mint rendszerről gondolkodik. Ezáltal különbözik az élménypedagógia ezen formája a turiz-
mustól. Az öngyógyítás teóriájának is nevezik: a természet és az élmény tisztítóan és gyógyítóan hatnak, és 
elegendőek ahhoz, hogy öntudatlanul is változásokat indukáljanak az emberben.

Példa: Egy szociális munkás az intézeti neveltek számára rafting túrát szervez. A csoport együtt éli át az él-
ményt. A tréner szívesen válaszol a helyszínre és a növényekre vonatkozó kérdésekre, de nem indít és irányít 
interakciókat. A csoportdinamika és az egyes emberek magatartása (pl. a lusták és az aktívak és kezdemé-
nyezők) magatartása reflexiók nélkül marad.
Arra, hogy tanuljunk valamit a csoportdinamikáról és magunkról, ez a módszer alkalmatlan. Kérdéses ma-
rad az átélt élményeknek a mindennapokba történő importálása is, a transzfer hiánya miatt pedig vélemé-
nyünk szerint elmarad a hosszú távú hatás. 

Előre meghatározott élmények

Ennél az eljárásmódnál az élményt a csoport számára a trénerek interpretálják, a megoldásokat korábbi 
tapasztalataik alapján értékelik. Kézenfekvő, hogy ezzel a módszerrel a motiváció és vállalkozó szellem 
kevésbé fejleszthető. A résztvevők készen kapják az interpretációt, és nem szólítjuk fel őket arra, hogy 
fogalmazzák meg a saját véleményüket.

Példa: Az Alcatraz című feladatnál a csoport azt a feladatot kapja, hogy egy kifeszített kötél fölött kell átjutni 
a résztvevőknek a túloldalra úgy, hogy senki sem érhet hozzá a kötélhez. Egy csapattag jelentkezik a feladatra, 
hogy ő felemeli a csapattagokat, és átteszi őket a drót fölött. De az egyik csapattag leesik, mert a jelentkező 
nem volt megfelelően felkészítve, és a csapat többi tagjától nem kapott elegendő segítséget. A tréner így 
interpretálja a történteket:
„Azt láthattuk, hogy bizonyos feladatok a csoport együttműködését követelik meg. Különösen figyelni kell az 
együttműködés kommunikatív oldalára. Ahogy ebben az esetben is láthattuk, nem osztották fel megfelelően 
a csapatban a felelősséget. Azt tanultátok, hogy a felelősség kiosztásához a válasz is hozzá tartozik, azaz a 
felosztást meg is kell fogalmazni, hangosan ki is kell mondani, mielőtt a végrehajtásra kerül sor. Azt javaslom, 
hogy vezessetek be vezényszavakat.”
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Kézenfekvő, hogy ennél a módszernél a motivációt és vállalkozó szellemet kevéssé fejlesztjük. A résztvevők ké-
szen kapják az interpretációt, és nem szólítjuk fel őket arra, hogy fogalmazzák meg a saját véleményüket.
Addig, ameddig a pedagógia célja a személyes magatartásformák repertoárjának bővítése, új szerepek és 
magatartásmódok kipróbálása és tesztelése, megfelelő szabad teret kell biztosítani a résztvevőknek, hogy 
önálló megoldási módokat és interpretációkat találhassanak.

Reflexión keresztüli tapasztalat

Ez a modell azon a felismerésen alapszik, hogy egy élmény akkor fejt ki hosszú távon hatást, ha strukturált 
vitával reflektálunk rá. A trénerek nem árulják el a megoldást, és nem interpretálják a történteket. A tanu-
lás felelőssége a résztvevőknél egyénileg van. Ezt „reflexión keresztüli tanulásnak” nevezzük, és abból in-
dul ki, hogy az emberek leginkább arra hajlandóak, hogy magukon dolgozzanak, változásokat érjenek 
el úgy, hogy az eljárásmódot maguk határozzák meg és befolyásolják. Közben a résztvevőknek reagálni-
uk kell az átélt élményekre, és ezeket össze kell hasonlítaniuk az életük tapasztalataival. A trénerek felada-
ta a folyamatok kísérése és támogatása. Rendelkezniük kell még a beszélgetések, viták levezetésének és mo-
derálásának a képességével is. A tréner abban segíti a résztvevőket, hogy hogyan reflektáljanak a történ-
tekre, és hogyan nyerjenek mindebből tapasztalatokat. A tréner sosem árulja el a válaszokat, hanem arra 
ösztönzi a résztvevőket, hogy saját maguk fogalmazzák meg gondolataikat, vonják le következtetéseiket.

Anticipált tapasztalatok

Ez a módszer az előkészítésben és az utómunkálatokban tér el: a résztvevőket felkészítik az előttük álló fel-
adatra. Célzott kérdésekkel anticipáljuk az élményfolyamatokat és véleményeket, beállítódásokat, mielőtt a 
tényleges élményre sor kerülne. Az előkészítő fázisnak az a célja, hogy a tanulási elvárásokat fokozza és ezzel 
egy időben a célokat és a csapattagok elvárásait összehangolja. Ezt a módszert az angolszász területeken 
„frontloading”-nak is nevezik. A folyamatok lezárásaként sor kerül egy rövid értékelésre is, amelyet össze-
hasonlítunk az előkészítő szakaszban megfogalmazottakkal. A reflexió az eredmények megszilárdítására és 
a mindennapokba történő transzferre szolgál.
A trénerek a résztvevőket egy olyan protokoll szerint kísérik, amely szorosan támaszkodik az egyének céljai-
ra és igényeire. A vezető szerepet inkább projektkísérőre és fejlesztőre változtatja. A trénereknek a már eddig 
megnevezett kompetenciákon kívül még beszélgetésvezető technikákra és átfogó csoportdinamikai tudásra 
is szükségük van.
A tréner abban segíti a résztvevőket, hogy hogyan reflektáljanak a történtekre, és hogyan nyerjenek mind-
ebből tapasztalatokat. A tréner sosem árulja el a válaszokat, hanem arra ösztönzi a résztvevőket, hogy saját 
maguk fogalmazzák meg gondolataikat, vonják le következtetéseiket.

Példa: A pókháló című játéknál a csoport azt a feladatot kapja, hogy egy nagylyukú hálón kell átmásznia 
úgy, hogy egy lyukat csak egyszer szabad használni. Senki sem érhet hozzá a hálóhoz. Tervezés, kooperáció 
és megbeszélés szükséges a sikeres megoldáshoz.

A trénerek megnevezik a szabályokat, közlik a biztonságtechnikai előírásokat, és a feladatmegoldás előtt az 
elsajátítandó tanulási célokat helyezik a fókuszba:

 Mit gondoltok, mit tanulhattok ebben a feladatban?
 Hogyan segíthet ez a tapasztalat, hogy a mindennapokban kijöjjetek egymással?
 Hogyan kell a csapattagoknak ebben a feladatban viselkedniük, hogy a saját céljukat elérjék?
 A feladat végrehajtása után a konkrét eredményeket gyűjtik össze:
 Mely magatartásmód segített a leginkább?
 Milyen magatartásmódokat tudtok a mindennapjaitokba átvenni, és milyen feltételek szükségesek 

ehhez?
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Metaforikus élménypedagógia

Az élménypedagógiás tevékenységeket lehetőleg a résztvevők élethelyzetéhez és személyes céljaihoz 
hangoljuk. Ez azt feltételezi, hogy az egyes csapattagok és a csoport élethelyzete és céljai ismertek. A 
projekt megtervezéséhez a trénereknek előzetes információkat kell beszerezniük. Szükség van pszichológiai 
ismeretekre is.
A céloknak és a kiinduló helyzetnek megfelelő feladatokat kell kiválasztani. Izomorfnak – struktúra 
azonosnak – nevezzük az olyan szituációkat, amelyek a résztvevők élethelyzetéhez lehetőleg hasonlóak. A 
feladatokat a megfelelő metaforákkal jellemezzük és kísérjük, hogy tudattalan szinteket is elérjünk általuk. 
Az ezáltal alkotott tapasztalat a résztvevők mindennapjainak tükörképe. Ez a modell nem mindig zajlik 
feltétlenül a természetben. Így az élmények könnyebben átvihetők a mindennapokra. Osztályterem, bútorok 
és használati tárgyak is élménnyé, élményforrássá válhatnak.

Egyetlen szónak több jelentése is lehet,
egy kép pedig többet jelenthet ezer szónál.
És ha egy kép többet jelenthet, mint ezer szó,
akkor a tapasztalat többet jelenthet, mint ezer kép.
És ha a tapasztalat többet jelenthet, mint ezer kép,
egy metafora többet jelenthet, mint ezer tapasztalat.
Végül minden metaforának csak akkor van jelentése, 
ha a tapasztalatot jól interpretálja,
és a helyes képet hívja elő, mely a helyes szavakat szüli, 
és mély jelentéssel bír a speciális személy számára.15

A metaforák segíthetnek nekünk, hogy kapcsolatba kerüljünk a kimondhatatlannal. A megfelelő 
történetek és képek, melyeket metaforával írunk le, egyéni kifejezésre adnak lehetőséget, mert analóg 
módon az egyén élettapasztalatához nyitnak utat. A metaforák hatása tudattalanul jön létre, és 
tudatosan nem is érhető el olyan hatás, mellyel a célzott változás folyamatát zavarná vagy befolyásolná. 
Az érintett személy reakciója az indikátora annak, hogy a metafora sikeres volt-e vagy sem. Bacon 
szerint a transzfer önkéntelenül is elérhető. Gyakran ugyanis éppen az elől zárkózunk el, amit tudatosan 
ismerünk fel. A metaforákkal történő tanulást „átviteli (áttételi) közvetítő” tanulásnak is nevezik. 
Ideális esetben a transzfer már az akció közben sikeres, mivel a tanulás főképpen tudattalanul egy 
régi elvetésével, elutasításával és egy új cselekvési mód által történő megerősítéssel teljesedik ki.  
A siker pedig már nem függ a kognitív belátástól.
A metaforákkal történő munka során a reális tapasztalatokkal szemben képesek vagyunk más megoldási 
módokat is találni. Ilyenképpen a metaforában sikeresen alkalmazott megoldások a résztvevők számára új 
perspektívákat nyithatnak. Így egy relatíve védett közegben új, nem tipikus, de sikeres tapasztalatokra tehetnek 
szert, és ezek által fel tudnak készülni a reális kihívásokra is. A metaforákkal folytatott munka erősebben 
illeszkedik a résztvevők igényeihez. Ehhez azonban az előkészítő fázisban sok és pontos információt kell 
szerezni a résztvevőkről, a kívánalmaikról, céljaikról. A művészet abban rejlik, hogy a rendelkezésre álló 
adatok alapján a résztvevők számára helyes metaforát találjunk. Ezt megfelelőképpen kell prezentálni is, 
éppúgy, mint a megnevezett célokhoz illeszteni. Ha azonban az összefüggést magyarázni kell a résztvevők 
számára, mert nem ismerik fel maguk, elveszíti a hatását.
Alapjában véve minden kommunikáció folyamatos fordítás a mesterségesen szerkesztett és a reális valóság 
között.
Ha valakire odafigyelek, és meg is akarom őt érteni, hagynom kell, hogy hatással legyen rám. A saját belső 
képeimet kell létrehoznom az eddigi tapasztalataim alapján. Metaforákat illetve izomorf képeket hozok 
létre a belsőmben azért, hogy az információt a lehető legjobban el tudjam képzelni. Minél több strukturális 
hasonlóságot mutat az elképzelésem az elbeszéltekkel, annál jobban megértem és el tudom képzelni azt. 

15 Gass, Michael: Metaphorisches Lernen in therapeutisch orientierten erlebnispädagogischen Programmen. In: Erleben und lernen 1/95, 2/95., 58–60. oldal



38

A kölcsönös megértés kommunikációs folyamata során állandóan ezt a belső képet hasonlítom az elmesélthez, 
hogy egy lehetőleg hasonló értékeléshez jussunk. A trénerek feladata, hogy a résztvevők élettapasztalatának 
megfelelő metaforát megtalálják és felkínálják. Természetesen nem létezik garancia a kiválasztott metafora 
hatásosságára. Viszont világosan felismerhető a résztvevők aktivitásán és motivációján, hogy az átélt 
élményeket és a tanultakat értelmesnek és követhetőnek tartják-e és folytatni akarják a munkát.

 Egy hatékony metafora

 izomorf (hasonló és összehasonlítható a résztvevők tapasztalati szintjével)
 konkrét probléma-megoldási módokat kínál
 a résztvevőket megérinti
 kapcsot teremt a reális és kreált szituációk között

Fontos, hogy a trénerek meghallják, észleljék a résztvevők beszédében a metaforikus tartalmat, és meg 
is válaszolják ezeket, hiszen a csapattagok ettől fogják úgy érezni, hogy megértik őket. Minden em-
bernek a bensőjében lakoznak képek és szimbólumok, melyek a számunkra fontos élményekhez és tar-
talmakhoz kapcsolnak bennünket. Életünk története az ismert keretek és határok, azaz a komfort zó-
nán és a tanulási zónán belül játszódik. Az ismeretlen határán azonban új élmények és velük együtt 
új történetek keletkeznek. Ezek bővítik az egyén fő történetét, új fejezeteket fűzhetnek hozzá. A mű-
vészet az, hogy a résztvevők a történetük gazdagabb tartalmával távozzanak a tréningről. Természe-
tesen azzal a céllal, hogy otthon a kibővített történetüket használhassák. A vezetőknek tehát arra kell  
a résztvevőket ösztönözniük, hogy a saját történetüket, képeiket meséljék el. Hiszen ez segít majd abban, 
hogy saját maguk tovább írhassák ezeket. Röviddel a siker előtt, mikor a félelmek a legnagyobbak, képesek 
vagyunk felismerni és megragadni a történetünk határait. Később, a siker után visszatérve sikerül az átéltek 
bázisát meglelni. 

 Összehasonlító metafora

Az összehasonlító metaforákat egészen könnyű bevezetni, és erős hatással vannak a csoportra. Gyakran 
érdekes viták is kialakulhatnak találó összehasonlításokból. Példa 

 A tréner megkérdezi a csapattagokat, hogy milyen testrészt szeretnének megtestesíteni. Vagy 
meghatározhatják azt is, hogy ki milyen alkatrésze lenne egy autónak, milyen készültségi fokban, milyen 
állapotban.

 Ugyancsak hatásos feladat a „Négy elem” címet viselő is. Meg kell határozni a résztvevőknek, hogy a 4 
elem (tűz, víz, föld, levegő) milyen jellemzőkkel rendelkezik. Ki kell térni az erősségekre és gyengeségekre 
is: így a föld például talaj is, ami biztonságot ad, jó, de egyben lassú és nehézkes is. A tűz forró, meleget 
adó, de túlforrósodhat és égethet is. Eszerint besorolják magukat a résztvevők. Végül a csoport véleményt 
cserél, kire mi a jellemző.

 Érdekes feladat még az is, hogy maga a csoport milyen elemekből álljon össze ahhoz, hogy produktív és 
hatékony legyen.

Veszünk tehát egy jelentést, és megpróbáljuk kötni valami átélt eseményhez, dologhoz. Ez már része a 
transzfernek. Ez jelenti ugyanis a kapcsolatot a személyes élettapasztalattal és élethelyzettel. Ezáltal besoroljuk 
és megértjük, a részünkké válik, amivel képesek vagyunk a továbbiakban is rendelkezni: használhatjuk, 
kicserélhetjük és hagyatkozhatunk is rá. Ha tehát a tréner a metaforákban történő kommunikációt használja, a 
képek használatára serkenti a résztvevőket is, és így hidakat építhet ki az egyéni valóságokhoz, történetekhez.

 Izomorf metafora

Az izomorf metaforák a tulajdonképpeni problémákra vagy magatartásokra hasonlítanak. Az izomorf 
metaforák kiépítése egészen igényes, és minden helyzet és cél precíz megértését feltételezi. Ha  
a metafora nem „gyullad meg”, azaz túl kevéssé kötődik a konkrét helyzethez vagy egy kevéssé vonzó 
megoldásra asszociál, akkor kevéssé lesz hatásos, vagy egyáltalán nem is vesznek róla tudomást.  
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Ha például az érintett résztvevők egy nézőpont belsőleg alkalmazott állapotában vannak, és ez nyitja meg a 
metaforát, akkor előfordulhat, hogy a résztvevők az „Aha-felismerés” után zárt ajtókba ütköznek.

 Példa

 „Egy számítógép használatát megtanulni pont olyan, mint megtanulni biciklizni: mindig és mindig 
újra kell próbálkozni, és sokszor egymás után le- vagy elesel, mielőtt megtalálod és megtartod a saját 
egyensúlyod.” 

 „Ahogy közösen túljuttok ezen a falon, úgy lesztek képesek együtt a mindennapokban akadályokon 
túljutni.”

Ennek a szokásos kérdése így hangozna: „Tanultál ebből a helyzetből valamit, amit otthon is tudsz majd 
alkalmazni?”
Ez a módszer szigorúan racionális gondolkodásmódot, és korlátozott mértékben szimbolikus tartalmú 
megfontolást követel meg. 

 Példák:

 Melyek azok a falak, melyeket otthon és a munkádban felismersz, és hogyan tudod ezeket lebontani?
 Milyen hegyet mászol meg jelenleg az életedben?
 Milyen térkép alapján tájékozódsz otthon?
 Milyen zuhatagokat, vízeséseket győznél le otthon?
 Melyek azok a vízesések, melyeket a csónakból kiszállva inkább elkerülnél?
 Kik otthon a megmentőid, akik megfognának, ha leesnél?
 Hol találsz otthon szilárd talajt?
 Melyek azok a mindennapos szituációk, melyekben mindig újra és újra elveszíted az egyensúlyod? 

Hogyan tudod magad bebiztosítani?
 Milyen falak, akadályok zárják el előled a kilátást?
 Honnan tudod, hogy jó úton jársz?
 Milyen könnyen gabalyodsz bele a hálóba?

Minden felsorolt példa képet idéz fel az éppen átélt élményről, tapasztalatról. Ezzel egy időben pedig 
ezt a tapasztalatot a személyes élethelyzet jelentős mozzanataival kapcsolja össze, kivetíti rá a frissen 
szerzett élményeket. Így a tapasztalat maga is metaforává, szimbólummá válik. Ha ehhez egy csoport által 
meghatározott, vidám hangulat is társul, akkor szívesen emlékszik rá vissza mindenki.

 Interaktív metafora

Végül pedig magukat a játékokat és feladatokat is izomorf élményforrásnak tekinthetjük. Ehhez a trénerek 
megfelelő játékokat, feladatokat választanak ki, és úgy bontják ki, adják elő őket, és úgy választják meg 
a nehézségi fokot, hogy a résztvevők a konkrét magatartásváltozásokat a gyakorlatban próbálhatják ki. A 
játékokat és feladatokat ehhez tudattalanul is izomorfnak kell elfogadni, hogy ne fel lehessen ismerni bennük a 
konkrét megoldási javaslatot. Mert nem a trénerek megoldási ötletei a követendők, melyeket a résztvevőknek 
csak végre kell hajtaniuk, hogy a megfelelő megoldáshoz eljussanak, hanem saját megoldásokat kell kitalálni.

Példák a metaforákra és a megfelelő feladatokra: 

 „Az életutam”
 Egy túra közben a folyó mentén olyan állomásokat kell keresni, melyek az eddigi életutunknak 

megfelelnek, arra emlékeztetnek.
 „Elveszíteni az életegyensúlyunkat”
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 Olyan feladatok sorolhatók ide (Alcatraz, bizalomesés, pókháló), amelyekben a résztvevőkkel a kölcsönös 
támogatást, megtartást, támaszkodást és támaszadást gyakoroltatják. Az itt nyert tapasztalatokat 
adaptálni lehet a mindennapi élet egyensúlyvesztéses pillanataira is, hiszen csak azokat a személyeket 
kell megtalálnunk, akik ott megtartanak minket, segítenek nekünk.

 „Feketén látom az életet”
 Bármilyen bekötött szemes feladat idesorolható.
 „Nem hiszek a fülemnek”
 Bármilyen némán megoldandó feladat alkalmas erre.
 Káosz, komplexitás, zavarodottság
 Bekötött szemes, köteles gyakorlatok (vak háromszög, négyzet) alkalmasak ennek a szimulálására.

 A metaforával történő élményfixálás = transzfer

1. lépés: Helyzetanalízis

Meglehetősen pontosan fel kell vázolni a résztvevők élethelyzetét, valóságát. Ehhez nyújtanak segítséget a 
feladat-megbeszélések, a reflexiók. Ennek alapját a közösen végrehajtott feladatok, a közben történtek je-
lentik. Hasznos, ha a résztvevők az egyes tagok viselkedésében, kommunikációjában, megnyilvánulásaiban, 
hozzáállásában ismétlődő mintákat találnak. Ha sikerül ilyet találni, akkor a tréner feladata ezeket a megfe-
lelő kontextusban a felszínre hozni, rákérdezni:

 Mik az ismertetőjelei a viselkedési mintának?
 Melyik az a pont, ahol a résztvevők mindig ugyanazokba az akadályokba ütköznek?
 Hol tart az egyes emberek tanulási képessége?
 Milyen egyéni előtörténetek befolyásolják a csoportot?

2. lépés: Célok kijelölése

Az egyének céljait megállapítjuk és kategorizáljuk. A résztvevők helyzet- és igényfelmérése nélkül lehetetlen 
metaforákat kidolgozni:

 Milyen magatartást vár el/szeretne a résztvevő?
 Hová kíván eljutni, mit szeretne elérni a csoport?
 Mik a kijelölt célok?
 Melyek a kimondott és kimondatlan célok?

3. lépés: Feladatok kiválasztása

A résztvevők életéhez, a megállapított helyzethez és elérendő célokhoz leginkább illeszkedő metaforikus 
kapcsolatokat kell megtalálniuk a trénereknek. Ehhez felhasználhatjuk a természet adta lehetőségeket, 
de egyszerűen beágyazhatjuk magába a feladat történetébe is. Az a fontos, hogy a történetben 
előforduló szereplők szignifikánsak legyenek a résztvevőkkel, és az általuk betöltött szerepekkel  
a metaforában. A személyek mellett a helyszíneket, a tárgyakat, az időt és a nyelvet is lehetőleg hasonlóan kell 
megválasztani.

 Mely feladatok követelik meg és fejlesztik a kérdéses magatartást?
 Milyen képek és motívumok kapcsolhatók ehhez?
 Milyen keretet találhatunk mindehhez?
 Illeszkedik-e a feladat felvetése a résztvevők élethelyzetéhez?
 Felismerik-e a résztvevők ezeket az analógiákat?
 Milyen képességeket és készségeket fejleszt a feladat, amelyeket a résztvevők a mindennapjaikban is 

hasznosítani tudnak majd?
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4. lépés: Megoldási lehetőségek megkeresése

Fontos, hogy a feladat megoldása új, a mindennapokban eddig ki nem próbált megoldási módokat is hozzon. 
Az alkalmas metaforának nem csak az élethelyzethez kell illeszkednie, hanem a felvetésekre adott eddigi és 
kívánt válaszokhoz is.

 Milyen új megoldási módok lehetségesek?
 Fel lehet-e használni az új megoldási módokat a mindennapokban?
 Megfelelnek-e a megoldási módok a kijelölt céloknak?

5. lépés: A metafora ellenőrzése

A feladatnak éppen megfelelőnek kell lennie, nem szabad, hogy túl nehéz legyen. Ha a résztvevők nem 
lelkesednek eléggé, vagy unatkoznak, az annak a jele, hogy nem találják meg a mindennapi életükre 
vonatkozó adaptálhatóságot, vagy a feladat megoldása nem jelent megfelelő kihívást. De a túl nagy kihívás 
is frusztráló, és azzal szembesíti a csapattagokat, hogy képtelenek a megoldásra, alkalmatlanok. Ha túl 
nagy a kockázat, akkor elutasítóvá válnak. Fontos, hogy precízen keressük meg, válasszuk ki a megfelelő 
feladatokat. Ez szakértelmet követel. A siker a legjobb tanítómester. Meg kell adni a lehetőséget a tagoknak, 
hogy megünnepelhessék és élvezhessék a sikerüket. A kudarcok feltérképezésében, megértésében és 
átnevezésében is szerepet kell játszaniuk a trénereknek.

 Készen áll és képes a csoport a kiválasztott feladat végrehajtására?
 Milyen a motivációs helyzet, megfelelő-e a kihívás foka?
 Az érintett személy igényei és elvárásai megszólíthatók-e a metaforával?
 Vonzóak-e a metaforában kínált megoldások?
 Vannak-e mellőzendő kétértelműségek vagy előre látható félreértések?
 Tagadnak, visszautasítanak valamit a résztvevők? Minden tényezőt pozitívan fejeznek ki?

6. lépés: Bevezetés

A megfelelően megválasztott és alkalmazott metafora alátámasztja és erősíti a jelentés-összefüggéseket a 
résztvevők valósága és a feladat között. Nem szabad lebecsülni a bevezetés szerepét. A fókusznak célzottan a 
tapasztalat egyes aspektusaira kell esnie. A tudatos és alapos bevezetése egy feladatnak és egyben metaforának 
arra ösztönzi a résztvevőket, hogy ők is képekben beszéljenek, válaszoljanak. 

A trénereknek mindig tudatosnak kell lenniük a hatásban és rá kell kérdezniük a következőkre:

 Megfelel a kijelentés szóválasztása az érintett résztvevőnek?
 Megfelelő kíváncsiság és pozitív hozzáállás alakult ki a feladatismertetést követően?
 Minden, a feladatmegoldáshoz szükséges szempontot megneveztünk?

7. lépés: Kiértékelés

A kiértékelésnél a metafora hatását is felül kell vizsgálni. Sikerült a résztvevőknek új tapasztalatokat 
és megoldási módokat találniuk, tapasztalniuk, vagy a régiek hálójában vergődnek, és nem tanulnak a 
feladatból? Ebben az esetben a metafora nem volt megfelelően izomorf, és ezért nem érte el a kívánt célt. 
Ekkor egy új, jobb metaforával kell a feladatot végrehajtani. Vagy egyes résztvevők számára túl nagy volt a 
kihívás és a kockázat, ezért ellenállást tanúsítanak? Az alábbi kérdések vetődnek fel:

 Sikeres volt a megoldási mód és kísérlet?
 Felismerték a résztvevők az élettel való analógiákat?
 Sikerült rávilágítani az alkalmazott megoldási mód mindennapostól való eltérésére?
 Milyen következtetéseket lehet levonni a végbement változási mechanizmusokból a jövőbeni életre?
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 A megfelelő metaforák alkotásának építőkövei

 Beismerések

A résztvevők megnyilvánulásaiból fontos felismerések észlelhetők, következtetések vonhatók le 
az elveikre, beállítódásaikra és értékítéletükre, melyek meghatározzák a viselkedésüket. Ezekhez  
a trénerek megfelelő képeket, történeteket és anekdotákat találhatnak.

 Képességek és alkalmatlanságok

Nem csak az egyes résztvevők erősségei és gyengeségei adhatnak alkalmat a megfelelő feladatok megtalálására, 
hanem meg kell vizsgálni az „elvétel”, az „adás”, a „megtartás” és a „megosztás” viselkedési mintáit is, melyeket 
a megfelelő feladatokkal fejleszthetünk, majd a valósághoz kapcsolva adaptálhatunk.

 Mesék és mítoszok

A mesék kitűnően alkalmasak arra, hogy tudattalan kívánságokat és változásokat kimondhassunk.  
A helyszínek, a feladatok és a figurák is megfelelő hatást hívhatnak elő. A mesék általában utazásokról, 
fejlődésről szólnak. Ebben nagyon hasonlítanak az élménypedagógiás programokra. Az újjal, az ismeretlennel 
történő szembenézést és a kihívást, melyet teljesíteni kell, szimbolizálhatjuk egy ismeretlenbe tett utazással. 
Ehhez nyugodtan használhatunk ismert meséket.

 Archetípusok (ősképek)

A mélypszichológia további archetípusokkal gazdagítja a metaforákat. Így a kincs, kulcs, ajtók és termek, 
erdő, víz, hegyek és barlangok különösen hatékony képekké válnak, melyek további segítséget nyújtanak a 
metaforaalkotásban. 

 Nyelvi mintakép

Minden ember meghatározott nyelvi mintákat részesít előnyben. Vannak, akik képesek vizuálisan is láttatni 
az elmesélteket: feketén látom a dolgokat; nem fogom túlélni. Vannak, akik szeretnek képekben beszélni, 
mert az élményeiket érzelmekkel együtt tárolják el (Nehéznek érzem magam. Hidegen hagy.). Habár minden 
ember uralja az érzékszervein keresztüli feldolgozási csatornákat, mégis eltérő az érzékelésünk. Miközben a 
trénerek ügyelnek arra, hogy a résztvevők milyen képeket használnak, analógiákat lehet találni ugyanazon 
a kifejezési síkon.
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Fénymásoláshoz

Lépés Reális szituáció Metaforikus megfelelés

A jelen jellemzői
Kik?
Hol?
Mikor?
Mit csinálnak?
Milyen összefüggések léteznek?

Viselkedési minta
Mindig akkor, amikor…
A probléma olyan, mintha…

Erősségek

Gyengeségek

Félelmek
Reális veszélyek
Mit kell elkerülni?

Esélyek

Célok

Megoldások

Kalandpedagógia
A kalandokon olyan megrendezett tevékenységeket értünk, melyeknek világosan meghatározott pedagógiai 
intenciójuk van, rizikói tervezettek és azokat előzetesen felmérték. A kalandokat átélni azt jelenti, hogy 
merni és kockáztatni kell a résztvevőknek. A kalandpedagógia tehát az élménypedagógia speciális ága, mely 
a kihívásokat célzottan egy meghatározott helyszínen rendezi meg. Kulcsmondata a „Válaszd ki a neked 
megfelelő kihívást!”

A kalandok feladata a test és a szellem közötti kapcsolat létrehozása. A résztvevők tudják és érzik, 
hogy valami olyasmibe vonják be őket, ami személyesen érinti őket. A lehetőség arra, hogy valami 
olyasmit tapasztaljanak meg, aminek bizonytalan a kimenetele, figyelmet és motivációt ébreszt. Felébred  
a büszkeség és a vágy, hogy tetőtől talpig belevethessék magunkat ebbe az élménybe, hogy kipróbálhassák 
magukat. A legtöbb feladatot úgy állítjuk össze, hogy a kitűzött célt a csapat csak együttesen, egymást 
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segítve érhesse el. A résztvevőknek így lehetőségük nyílik megtapasztalni a különbözőség értékeit 
és a kooperáció alapjait. A közös cselekvés, az egyéni tehetség és ötletek kihasználása, feldolgozása  
a mai társadalom elvárása. A csapatban történő együttműködés készségét a legtöbb álláshirdetésben 
követelményként tüntetik fel. A trénerek egyenrangúak a résztvevőkkel. A feladatuk az, hogy  
a résztvevők által meghatározott cselekvéseket erősítsék és támogassák. A résztvevők saját maguk 
veszik át cselekvéseik és tanulásuk feletti felelősséget. Talán ez az oka annak, hogy az élménypedagógiás 
módszerek lassan szivárognak csak be az iskolarendszerbe. A célmeghatározás folyamata és az egyéni 
kihívás választásának lehetősége is maximálisan a résztvevők által szabadon eldönthető dolgok közé 
tartoznak. A trénerek arra bátorítják őket, hogy új, saját célokat találjanak, egyéni magatartási repertoárt 
építsenek ki és fejlesszenek tovább. A vezetők feladata a megfelelő protokollok és élménylehetőségek 
biztosítása, amelyekben a résztvevők kipróbálhatják magukat, és dolgozhatnak a saját céljaik elérésén. 
Ez gyakran a változás és az áttörés szituációja. A résztvevőknek mindeközben ki kell fejleszteniük  
az egyéni elképzeléseiket, és a magatartásukat be kell tudniuk határolni.

 Alapkérdések:

 Hogyan változtatják meg az emberek a magatartásukat, és hogyan tanulnak?
 Milyen körülmények és tényezők befolyásolják a tanulási folyamatot?
 Hogyan lehet a tanulást közösségivé tenni?

A kalandpedagógia fő célja az egyéni, életrevalósághoz szükséges képességek és készségek, a személy-
közi kooperáció, a csoportos kommunikáció képességének fejlesztése a mindennapi helyzetekben.  
A kalandpedagógia lehetővé teszi a résztvevők számára az egyéni cselekvési kompetenciák határainak kipró-
bálását, a csoport félelemmentes terében történő tanulást és fejlődést.

4.5 AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIA TANULÁSI MODELLJE

Ha biztonságban akarod magad érezni, akkor tedd azt, amit mindig is tudtál. Ha fejlődni szeretnél, akkor menj 
el a külső határig. Ez azt jelenti, hogy egy kis időre elveszíted a biztonságodat. Ha tehát nem tudod pontosan, 
mit is csinálsz éppen, tudd, hogy fejlődsz.

„Hallok és felejtek, Látok és emlékszem, Teszek és értek.” (Konfuciusz)

A tapasztalati tanulás előfeltételei
A következőkben az élménypedagógia felfogása alapján a csoportban folyó hatékony tanulás előfeltételeiről 
lesz szó. Minden pedagógiai folyamat célja, hogy a résztvevők egy alkalmas módszer segítségével megkapják 
a legjobb lehetőséget arra, hogy elsajátítsanak valami újat. Ebben az értelemben a tanulás mindig valami 
változást jelent: a dolgokat másképpen látjuk és tesszük, de a meglévő személyiségkoncepciót nem 
értékeljük le. Az egyén „hozzátanul” a már meglévő ismeretekhez: a már meglévő koncepciókhoz és 
magatartásmódokhoz új képességeket fejlesztünk ki anélkül, hogy az egyén elveszítené az identitását. Ahhoz, 
hogy valaki végigjárhassa ezt a tanuláshoz és változáshoz vezető utat, három előfeltételnek kell teljesülnie:

1.1. a szükségességnek
2.2. a víziónak és
3.3. a tanulási klímának.
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A kiegyensúlyozatlanság zavarodottsághoz, egoizmushoz, káoszhoz, rendetlenséghez és konszen-
zushiányhoz vezet. Miközben a dolgokat újrarendszerezzük, megváltozik az értékítélet, az érzések,  
a gondolatok, a magatartásmód és a viselkedés. A bizonytalanság és a félelem az előfeltétele annak, hogy 
képesek legyünk a személyiségünket újrarendszerezni, hogy megtaláljuk az értékeinkhez vezető utat. Ha az 
eddigi, már megszokott cselekvési módok nem működnek, akkor keressünk újakat.

 A szükségesség

Első előfeltétele a tanulásnak az elégedetlenség, a probléma tudata, a zavartság. Éppen ezért nyitásként olyan 
feladatot szoktunk választani, ami rámutat azokra a zavaró tényezőkre, amelyek elkerülésével elindul egy 
tudatos feladatmegoldás, problémafeltárás, kezelés és megoldás. Az elégedetlenség lesz az első motiváló 
tényező, mely változáshoz vezet(het). Ennek a fázisnak az ismertetőjele az emocionális szinten elhelyezkedő 
félelem és bizonytalanság.
Az élménypedagógia célzottan aktiváló feladatfelvetésekkel vezeti el az embereket a határaikhoz. A kihívás 
azt jelenti, hogy az ember elhagyja az általa ismert és megszokott területet, újat ismer és tapasztal meg, él 
át, új utakat jár be, új módszereket próbál ki, és mindeközben megtanul szembenézni a félelmeivel. Átéli 
azt is, hogyan támaszkodjon másokra, hogyan fogadjon el segítséget, hiszen a jó csapat több, mint az egyes 
egyének összessége. Csak az képes az önbizalmát növelni, aki olyasmit próbál ki és visz véghez sikeresen, 
amiről előtte sosem hitte volna, hogy képes rá. Minden kihívásnak két oldala van. Az egyiken a változás 
és a siker lehetőségével kecsegtet, a másikon pedig a félelem áll, a rettegés attól, hogy nevetségessé tesszük 
magunkat, hogy valami nem sikerül, megsérülünk. Mindenhol fennáll a lehetősége a fejlődésnek, és annak 
is, hogy valaki túllő a célon, és ezzel a fejlődést kockáztatja. Éppen ezért mindenkinek, aki a módszert 
kipróbálja és használja, tudatában kell lennie, hogy a határközeli élmények kockázattal és veszélyekkel is 
járnak, járhatnak.

Fontos, hogy mindig képzett, megbízható szakemberekkel dolgozzunk! Az önálló munka előtt 
konzultáljunk, alaposan tervezzünk, és készüljünk fel!

A feladatok, a kihívások olyan mély rétegben mozgósítják az érzelmeket és félelmeket, hogyha  
a tréner nem ismeri fel a problémát, akkor a tanulás és fejlődés helyett az ellenkezőjét éri el.  
A megmozgatott érzelmek, félelmek, a siker és a kudarc pedig nem játék. A trénernek tudnia kell, hogy 
egy-egy feladat mit vált(hat) ki, és a felbolydult érzelmeket, konfliktusokat mindig kezelni kell.

A határok mentén végrehajtott tanulás eredményét garantálni nem lehet. Sosem szabad felkészületlenül, 
kísérletezve belevágni, hogy lesz, ami lesz. Azonban az ismeretlenre inkább mint tanulási alkalomra, 
semmint zavaró tényezőre kell tekinteni. A résztvevők nem sikeres feladat-végrehajtása nem a kudarcot 
jelenti, hanem a tanulás útja.

 A vízió

A sikeres tapasztalati tanulás második előfeltétele egy értékes elérendő céllal, illetve megváltozott helyzettel 
kecsegtető elképzelés, vízió. A trénerek feladata itt az, hogy tájékozódási pontokat adjanak, és erősítsék 
a csapattagok változási folyamatokba vetett hitét. Ennek a szakasznak a jellemzője az érzelmi szinten 
elhelyezkedő remény és vágy.
A tudattalanban végbemenő folyamatok új perspektívákat nyitnak meg, melyekért érdemes küzdeni. Éppen 
ezért gazdag tárházat biztosít a célkereséshez.

 A tanulási klíma

A harmadik előfeltétel a bizalomteli légkör kialakulása és a csapat együttműködése. Pedagógiai 
szempontból a hatékony tanulás előfeltétele a félelemmentesen kipróbálható és pozitív visszacsatolást, 
megerősítést nyújtó tapasztalat. A csoportban végzett tanulás azt jelenti, hogy támogatjuk ezt a tanulási 
folyamatot, az egyének új magatartásmódokat fejlesztenek ki, és ezeket ki is próbálják. Éppen ezért 
érdemes az elején képletesen „szerződést” kötni a csapattagokkal, mellyel a programtervezés fejezetben 
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részletesen foglalkozunk. A kudarc és a frusztráció indukálta rizikóval szemben a csapatnak és  
a trénereknek is pozitív, megbízható célra és szabályokra van szükségük. Mindenkinek magának kell 
az útját megtalálnia, és képesnek kell lennie egyedül döntést hozni. A felelősség és a határközeli élmény 
választásának lehetősége is az egyén feladata, nem pedig a trénereké. A professzionális támogatás és 
vezetés hozzásegíti és bátorítja a csapatot az új helyzetek és magatartásmódok kipróbálásához. Ez pedig 
csak akkor lehetséges, ha a tréner kapcsolatot teremt a csapatával. E nélkül nem alakul ki a kölcsönös 
bizalom, a hit és a felelősségtudat a résztvevők és a trénerek között. Ez azonban nem azt jelenti, hogy  
a trénerek leveszik a felelősséget a csapattagok válláról. A bizalomteli légkörről gondoskodnak, amelyben 
az egyének könnyebben kipróbálják magukat, képesek kockáztatni és ezzel együtt újat elsajátítani, tanulni.

 A tanulási klímát az alábbiak befolyásolják pozitívan:

 Összetartozás

A résztvevőknek a csapat részeként, alkotóelemeként kell magukra tekinteniük, és egyet kell érteniük 
a nekik szánt feladatokkal. A rizikó- és kockázatvállalás előfeltétele a bizalmi elv: hinnünk kell 
abban, hogy mindenki betartja az általa ígérteket, és mindenki betartja a biztonsági előírásokat. Ha 
képesek vagyunk tekintettel lenni másokra és kölcsönösen segíteni egymásnak, akkor ez lehetővé 
teszi a stressz-mentes tanulást, hiszen a többiek ott vannak, és bármely pillanatban segítenek a feladat 
végrehajtása közben, ha éppen erre lenne szükségünk. Ha azt érzi valaki, hogy egyedül hagyták, nem 
foglalkoznak vele, frusztrált lesz, és az önbizalma erősen megrendül, nem tartja magát képesnek  
a feladat végrehajtására. Vannak kifejezetten arra szolgáló kisebb feladatok, melyek rögtön az elején láttatják 
mind a trénerrel, mind pedig a csapattagokkal, hogy hogyan viszonyulnak a résztvevők egymáshoz, ki 
tartozik bele a csapatba és ki a kívülálló.

 Elfogadás

A résztvevők azt szeretnék, ha a többiek elfogadnák és elismernék őket. Ebbe beletartozik az is, hogy ugyanez 
az elfogadás illeti meg őket, ha eltér a véleményük, vagy ha ők mások, mint a többiek. Az, hogy milyen 
szabadon nyilatkoznak a résztvevők az érzéseikről, és képesek-e elmondani és vállalni eltérő véleményüket 
is, azt mutatja, hogy milyen fokon áll a kölcsönös elfogadás a csoportban.

 Felelősség

Azzal, hogy nem kívülről határozzuk meg az elsajátítandó célokat, lehetőséget biztosítunk az egyénnek arra, 
hogy képes legyen maga meghatározni, mit is szeretne elérni, és ezzel a tanulás lehetőségét és felelősségét is 
visszaadjuk neki. Az egyéni tanulás sikere csak akkor értékelhető, ha a (tanulási) célok előre meghatározottak. 
Ha valaki felelősnek érzi magát a saját tanulásáért és cselekedetéért, nagy lesz a motivációja arra nézve, 
hogy képes legyen felismerni és bevetni azokat a dolgokat, melyek őt támogatják a célja elérésében. Az 
élménypedagógia elengedhetetlen része, hogy célokat állítsunk fel, és az elért eredmények tükrében 
értékeljük, ellenőrizzük a saját magatartásunkat. 

 Értékelés 

Növeli a kísérletező kedvet a csapat eredményeinek és az egyes személyek ötleteinek, fontosságának az 
elismerése. Az első sikerek szülte dicséret és elismerés segít kialakítani a kölcsönös bizalom és elfogadás 
légkörét. Ha elfogadottá válik az, hogy szabad hibázni, sokkal többen mernek újat kipróbálni és kockáztatni. 
A megfelelő visszajelzések és a konstruktív kritika a csapatot hozzásegíti a tanulás eredményességéhez, illetve 
képessé teszi a résztvevőket új célok kitűzésére.
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 Biztonság

Mind a testi, mind pedig az érzelmi biztonság alapfeltételei az új kipróbálásának. A tanulásnak mindig 
ellenőrzött kockázati határok között kell folynia. Ha túl sok a kockázat, az túl sok pánikot és félelmet szül, 
ami blokkolja a tanulás sikerességét.
Sok múlik a trénerek személyiségén és koncepcióján abban a tekintetben, hogy egy csoportban mennyire 
válnak hatékonnyá ezek a kritériumok. Az élménypedagógia az eszközök és módszerek maximális tárházát 
biztosítja, hogy egy lehetőleg effektív tanulási légkör teremtődjön meg.

A tapasztalati tanulás szakaszai

A tanulás egy állandóan változó és megújuló folyamat. Ahhoz, hogy ezt optimálisan ki tudjuk használni, az 
élmény- és kalandpedagógia egy háromdimenziós modellre támaszkodik, amely az alábbi váltásokat tartal-
mazza:

 Orientálódás (célkeresési szakasz)
 Élmény (akció szakasz)
 Feldolgozás (értékelési szakasz)16

16 Senninger, Tom: Abenteuer leiten. In: Abenteuer lernen, Ökotopiaverlag Münster, 2000., 28. oldal 
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1. dimenzió: (Újra)orientálás / Célok

Ha azt szeretnénk, hogy a tanulás ne egy véletlenszerű folyamat legyen, akkor tanulási célokat kell felállítani. 
Ezek a célok alkotják a felelősségteljes tanulás/önképzés alapját:

 Mit szeretnék elsajátítani?
 Mi a tárgya a törekvéseimnek?
 Hová szeretnék eljutni?
 Mi legyen az eredmény?

2. dimenzió: Élmény / Akció

A tanuló ember kihívás elé állítja magát. Kipróbálja magát az elvárásainak megfelelő új szituációkban, és így 
akar megerősítést nyerni:

 Hogyan viselkedjek, hogy elérjem a céljaimat?
 Milyen sikeres a stratégiám?
 Képes vagyok a dolgokat úgy befolyásolni, ahogy elképzeltem?

3. dimenzió: Feldolgozás / Reflexió

A kognitív feldolgozás folyamán az átéltekből tapasztalat és tudás válik. Ez a feldolgozó szakasz 4 részben 
valósul meg:

 Megfigyelés

Először a megfigyeléseket soroljuk föl. Ekkor tárgyi, ellenőrizhető lépéseket gyűjtünk össze. Tényeket és 
eredményeket veszünk számba, de még nem értékelünk. A cél a tényszerű folyamat minél teljesebb képének 
visszaemlékező felvázolása:

 Mi történt?
 Mit figyeltünk meg?

 Megítélés

A megfigyelésekből megfogalmazzuk az első hipotéziseket. Megkeressük a lehetséges okait annak, hogy 
miért pont így és nem pedig másképpen történt minden. Megkeressük az összefüggéseket is.

 Miért így történt?
 Milyen lehetséges okokat vélek felfedezni?
 Kit és mit voltam képes befolyásolni a cselekedetemmel?

 Értékelés

Harmadik lépésként az elért eredményeket kiértékeljük. Itt véleményalkotásról és állásfoglalásról van szó:

 Mit jelent ez számomra?
 Így akarom mindezt?
 Hogyan érzem magam ennek tudatában?
 Milyen következtetést vonok le mindebből?
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 Transzfer

Végül a felismerések mindennapokra történő kihatását vizsgáljuk meg. Amennyiben a nyert tapasztalatokat 
átvetítjük a mindennapokra, akkor leszünk képesek a tanultakat ténylegesen megítélni és fokozni:

 Mit jelent ez számomra a mindennapokban?
 Milyen követelményeket támasztanak velem szemben?
 Milyen akadályokba, problémákba, feladatokba ütközök?
 Ez a felismerés hogyan befolyásolja a mindennapi életemet?

A tapasztalati tanulás gyakorlata
A tapasztalati oktatás akkor hatékony, ha a körültekintően kiválasztott tapasztalatokat reflexió, kritikai 
elemzés és szintézis követi. A tapasztalatok úgy épülnek fel, hogy kezdeményezésre és döntésre késztetik a 
gyakorlót, és felelőssé teszik őt a következményekért.

Miben áll az élménypedagógia gyakorlati jellege?

 Az élménypedagógia gyakorlatában a szereplő aktívan bevonódik a kérdések felvetésébe, a probléma-
megoldásba, kíváncsivá válik, felelősséget vállal, használja kreativitását és véleményt alkot.

 A résztvevők intellektuálisan, érzelmileg, szociálisan, lelkileg és fizikailag elkötelezettek.  
Az elköteleződés teszi hitelessé a kitűzött célt is.

 A tanulságok személyesek, ezért megalapozzák a jövőbeni tapasztalást és tanulást.
 A résztvevő magához, másokhoz, szűkebb és tágabb környezetéhez fűződő kapcsolatai fejlődnek 

és gyarapodnak. Az oktató és a résztvevő megtapasztalhatja a sikert, a kudarcot, a kalandot,  
a kockázatvállalást és azt a bizonytalanságot, hogy a tapasztalatok kimenetelei tökéletesen nem 
megjósolhatóak.

 Lehetőség nyílik értékeik felfedésére és megvizsgálására.

A tréner szerepe

A tréner feladata magába foglalja megfelelő tapasztalatok keresését, problémák felvetését, a határok kijelölését, 
a résztvevők támogatását, az érzelmi és fizikai biztonság megteremtését és a tanulási folyamat ösztönzését. 
A tapasztalási helyzet megtervezése magába foglalja a természetes következményekből, hibákból és sikerből 
való tanulás lehetőségét.

Fejlesztett készségek
Az élménypedagógia a tapasztalati tanulás során alkalmas sokféle készség kialakítására és fejlesztésére, a 
csoporttá válás és a csoportban való hatékony működés kompetenciáinak erősítésére.

A csoportszerveződés fő elemeit az élménypedagógia a következők alapján fejleszti

Közös és világos célok, tiszta szerep- és feladatfelosztás, a közös cél érdekét szolgáló nyíltság, őszinteség és 
kritika, megegyezésen és mindenki általi elfogadottságon alapuló munkastandard, bizalom, önbizalom, 
öröm.

A csoportban való működés által fejleszthető készségek
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 Személyiségfejlesztés

Az élménypedagógia a személyes határokkal történő szembesítéssel, a célok és szükségletek tisztázásával, a 
közösségben betöltött szerep és felelősség definiálásával, a közös örömmel fejleszti az egyén önelfogadását 
és reflexiós képességét. Az eredmény jobb önértékelés és öntudat. A saját magunk által meghatározott célok 
segítségével a saját tapasztalás és önértékelés folyamatában a résztvevők magukról és a csoportfolyamatban 
tanúsított saját viselkedésükről tanulnak. Ha a résztvevők olyat képesek véghez vinni, amit előtte nem 
mertek, nő az önértékelésük, és magabiztosabbá válnak azáltal, hogy alkalmassá válnak saját korlátaik és 
személyes értékeik felismerésére.

 Szociális és proszociális kompetencia

Az élménypedagógia a konstruktív visszajelzés, közös munkafelosztás és empátia során növeli a 
kommunikációs kompetenciát és képességeket. A végeredmény pedig a csoportban végzett együttműködésről 
és kommunikációról szóló magasabb tudás, valamint a másokkal szembeni fokozott tudatosság. Az 
elismerés és értékítélet alkotják azokat az elementáris szükségleteket, melyeket az élménypedagógia 
tudatosan támogat.
A szociális kompetencia fejlesztésének képessége (proszociális kompetencia) is erősödhet a csoportmunka 
során.
Az önismeret és önbizalom fejlődése a másokba vetett bizalom erősödését is eredményezi, a társak iránti és 
környezeti felelősségtudat is fejlődik.

 Tanulási hajlandóság

Az élménypedagógia fejleszti a résztvevők személyes céltudatosságát, és lehetővé teszi számukra, hogy 
képesek legyenek kockáztatni, a kihívásokat a személyiségfejlesztés és fejlődés motiváló erejeként felismerni, 
valamint magukat ismeretlen helyzetekben kipróbálni.

 Értékítélet, erkölcsi normák kialakítása

Az élménypedagógia a közös célkijelölésen és a csoportban kialakuló magatartásnormákon keresztül 
hozzájárul az alapvető magatartásminták és beállítódások ki- és továbbfejlesztéséhez. A közös normákban 
és végrehajtási módokban történő megegyezés során az egyén személyes értékítéletét fejleszti. A közös 
gondolkodás, a csapatszellem erősíti az elfogadást és a segítőkészséget.

 Problémamegoldó képesség

Az élménypedagógia interakciós játékok és feladatok kapcsán támogatja a probléma központúságtól a 
megoldás központúságig vezető paradigmaváltást. A különböző problémamegoldó stratégiák és egyéni 
cselekedetek reflexiókon keresztüli kipróbálása kialakítja és megerősíti a döntéshozásban rejlő örömet, 
fejleszti a kreativitást és az improvizációs képességet, erősödik a vállalkozókészség és bátorság, az 
alkalmazkodó képesség.

 Bizalom

A bizalom a kulcsa a biztonságnak, mely ajtót nyit a kísérletező kedvre. A bizalom lehetővé teszi, hogy 
megosszunk valamit a többiekkel, anélkül, hogy attól rettegnénk, kinevetnek vagy figyelmen kívül hagynak 
bennünket. A bizalom hozza létre a kihívásokkal történő szembenézés merészségét azzal a tudattal, hogy 
a többiek segítenek és támogatnak bennünket. A kölcsönös segítség és elismerés atmoszférája hozzájárul 
ahhoz, hogy az ember úgy érzi, a többiek elfogadják, elismerik és szeretik. Az élménypedagógia egyik 
legfontosabb küldetése, hogy megtanítsuk a résztvevőket a dicséret és elismerés örömeire: egyaránt jó 
érzés adni és kapni.
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 Kommunikációs készség

Minden csoportban léteznek kimondott és kimondatlan viselkedési szabályok. Az élménypedagógia  
a lehető legtisztább viselkedési formákat, a közös munka alapjait hangsúlyozza: a közös munka alapozza 
meg a résztvevők egymás közötti kommunikációját.

 Kooperációs készség

A kooperációs képesség az egyén csoportban történő fejlesztését jelenti: eközben a csoportkultúrát 
fejlesztjük és ápoljuk. Ha mindenki nyer, senki sem érzi magát kirekesztve. A hangsúly a közös cél elérése 
érdekében kifejtett kölcsönös támogatáson van. Ezzel azt tanulják meg a résztvevők, hogy ők is részesei a 
csapat által elért sikereknek. Egy működőképes csapatban megélhető az összhang. A tagok tudják, hogy 
kölcsönösen szükségük van egymásra, hogy elérjék a kívánt eredményt: egy csónakban eveznek. A siker 
tehát nem a cél elérése. Csakis a közösen elért cél lehet siker.

 Öröm

Az öröm nemcsak fontos része az élménypedagógiának, hanem egyik fő alkotóeleme is egyben.  
Az öröm hozzásegíti a résztvevőket, hogy erősebb legyen a motivációjuk, jobban tudjanak figyelni, és az 
energiapotenciáljuk is nőjön. A humor és az öröm ragadós. A közösen megélt öröm az összetartozás és 
bajtársiasság érzését kelti, és ezáltal a csoportképződés egyik fő katalizátora. Ha eltűnik az öröm, követi 
az energia és a lelkesedés eltűnése is.
A közös öröm érzését szociális tanulás során sajátítjuk el. Itt is érvényes, hogy a mások kárán való de-
rültség destruktív, rombolja a bizalmat, és ezzel az őszinteségre és nyitottságra való hajlamot is.  
A közösen átélt öröm és élmény feldolgozása, tudatosítása a reflexiós körök részét alkotják.
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5 PROGRAMTERVEZÉS
Az iskolában az élménypedagógia felhasználási területe igen sokrétű lehet:

 Osztályközösség kialakítása vagy fejlesztése
 Osztályközösségben kialakult ellentétek, problémák kezelése
 Iskolai diákcsapatok, csoportok, közösségek építése, felkészítése közös munkára
 A tanári kar csapatépítése
 Konfliktuskezelés

A projektek elengedhetetlen folyamatai a tervezés, a kompromisszumkötés, a megvalósítás megkezdése, 
a felmerülő problémák felismerése és megoldása, a munkamódszer megválasztása, értékelése és esetleges 
változtatása.
Hogyan is fogjunk hozzá az élménypedagógiás foglalkozás megtervezéséhez, a célkitűzések meghatározásához, 
és a mindehhez illeszkedő feladatok összeállításához? Ne feledjük, hogy a játék és az öröm igen fontos és 
értékes eleme minden élménypedagógiai kurzusnak, azonban az élménypedagógiát a magáért való játéktól a 
tudatosan szerkesztett program, a folyamatos ellenőrzés és a kötelező reflexió különbözteti meg.

A programtervezés lépései

1.1. Előkészítés
 Az információgyűjtés és programtervezés időszaka. Az előkészítés során a megfelelő eszközök 

beszerzése és a felmerülő problémák kezelése is fontos feladat.

2.2. Tájékozódás
 A tréner(ek) és a csoport ismerkedése, a célok kitűzése.

3.3. Identitásképzés
 A kohézió és a bizalom kiépítése a csoportban, a közös célok és az összetartozás érzésének kialakítása.

4.4. Produktivitás
 A kooperáció és a problémamegoldás folyamata.

5.5. Konfliktusok
 A konfliktusok felismerése, tudatosítása és kezelése. A tréner(ek) és a csoport közös feladata, hogy 

meghatározzák, mik okozzák a csoport problémáit, kríziseit, és hogyan bánjanak ezekkel.

6.6. Reflexiók
 Feladata az értékelés, tudatosítás és elemzés. Ez a megfelelő metodikai segédeszközök nyújtásának 

időszaka.

7.7. Újraszerveződés
 A szerzett tapasztalatok felülvizsgálata és hatása a mindennapokra, valamint új célok meghatározása.

8.8. Búcsúzás
 A tréner(ek) projektzárással és elválással kapcsolatos feladatai.

9.9. Értékelés
 Az eredmények elmélyítésének lehetőségei.

1.1. Utómunkálatok
 A projekt eredményeinek elmélyítése és értékelése.
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5.1 ELŐKÉSZÍTÉS

Az információgyűjtés és programtervezés időszaka. Az előkészítő szakasz feladata, hogy minél több infor-
mációt gyűjtsünk a fejleszteni kívánt területről, a témáról, a célról és a résztvevőkről. Mivel a csapatépítés-
nek különböző formái lehetnek, így nehéz általános információkat adnunk. Az első tisztázandó körülmény 
tehát, hogy kik vesznek részt a „projektünkben”, ők mennyire összeszokottak, mennyire ismerik egymást, és 
mit szeretnénk velük elérni. Az előkészítés során a megfelelő eszközök beszerzése és a felmerülő problémák 
kezelése is fontos feladat.

Tisztázandó kérdések:

 A program formális körülményei.
 Idő, helyszín, célcsoport, finanszírozás, a vezetés bevonása a munkába stb.
 Baleset-megelőzés, honnan kérhető segítség baleset esetén, hol az elsősegélyláda, kit kell értesíteni nem 

tervezhető körülmények esetén?
 A lehetséges eredmények, a témafelvetés egyeztetése.
 Mi a közös cél, létezik ilyen?

5.2 TÁJÉKOZÓDÁS

A tréner és a csoport ismerkedése, a célok kitűzése. A programtervezés elengedhetetlen követelménye  
a célcsoport alapos megismerése és a célok kitűzése, hiszen ismernünk kell a létező csoportdinamikát, ha azt 
befolyásolva fejleszteni szeretnénk. Ezért szükséges a csoportképződés fázisainak ismerete, hogy meg tudjuk 
ítélni a csoport aktuális fejlettségi szintjét. A résztvevőket különféle nézőpontok, képességbeli különbségek 
szerint rendezhetjük a feladatmegoldás során kiscsoportokba: motiváltság, érdeklődési kör, figyelem, testi 
adottságok, nem, meglévő ismeretek különbsége, etnikai és kulturális különbségek, kommunikációs készség, 
problémamegoldó készség, ügyesség, empátia. Mindig az adott feladat dönti el, hogy melyik szempont válik 
fontossá a feladatmegoldásban, és melyik szempont játszik szerepet a csoportalakításban és hogy heterogén 
vagy homogén csoportot hozunk létre. A felmerülő kérdések:
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 Mi a tréner(ek) feladata?
 Milyen módszerek, feladatok és játékok használata a megfelelő?
 Milyen célt kívánunk elérni az adott fázisban?
 Mi a végső cél?
 Hogyan értékeljük a munkát?
 Mit tekintünk sikernek?
 Mi történik az egyes résztvevőkben?
 Mi történik a csoportban?
 Milyen problémákkal találkozunk? Megoldhatók-e ezek a problémák?
 Milyen eredmények születtek a munkafolyamat során?
 Milyen tapasztalatokat szereztek?

A bevezetésnek, a feladatok kibontásának és a nehézségi foknak illeszkedniük kell a célcsoporthoz. Fontos, 
hogy a feladatoknak jól alkalmazhatónak, visszavezethetőnek kell lenniük a résztvevők mindennapjaiba. 
Ezért fontos az előzetes egyeztetés, célmeghatározás, hiszen ezek segítenek bennünket a hatékony feladatok 
kiválasztásában.
A munkára való felkészülésnél nagy segítséget nyújthat a SWOT analízis elkészítése, mert azonnal jól látha-
tóak belőle a várható nehézségek. A SWOT mozaikszó angol eredetű.

 Strengths   (Erősségek)
 Weaknesses  (Gyengeségek)
 Opportunities  (Lehetőségek)
 Threats   (Veszélyek)

Az alapos helyzetfelmérés fontos a későbbi nehézségek elkerülésében és megoldásában. A táblázat kitöltéséhez 
megválaszolandó kérdések:

 Milyen erősségeink vannak, amelyek segítenek a problémaszituáció teljesítésében? Melyek a résztvevők 
közös kívánságai, mi a csoport célja, akarata?

 Hol vannak a projekt megvalósulásának gyengeségei? Sok erős egyéniség nem jut kompromisszumra, 
nincs információáramlás, kölcsönös segítségnyújtás stb.

 Milyen lehetőségek adódnak a problémamegoldásból?
 Milyen veszélyekkel kell számolni? Mi akadályozhatja meg, hogy a projekt elérje a célját? Megvan-e  

a finanszírozási háttér, eljönnek-e a résztvevők stb.?

SWOT analízisBELSŐ

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK

KÜLSŐ

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK
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5.3 IDENTITÁSKÉPZÉS

A kohézió és a bizalom kiépítése a csoportban, a közös célok és az összetartozás kialakításának szakasza.  
A későbbi félreértések, csalódások elkerülése végett érdemes „szerződést” kötni a csoport és a trénerek kö-
zött. Ez egy szóban vagy írásban lefektetett megegyezés, amely a közös munka során tiszteletben tartott 
viselkedési szabályokat tartalmazza. A csapattagok ebben felelősséget vállalnak a saját cselekedeteikért, és 
elfogadják a közösen megbeszélt szabályokat. Itt kerülhet sor a közös célok kijelölésére is. Ez lehetővé teszi 
minden résztvevő számára, hogy elgondolkodjon rajta, mi is az ő szerepe a csoportban, miért is jött ide, mit 
várnak el tőle. 
Tanítsuk meg a résztvevőknek, ha nem ismerik, a csöndjelet. A csöndjel arra való, hogyha nagy a hang-
zavar, vagy bármilyen olyan körülmény merül fel, ami bennünket zavar, akkor fölemeljük a kezünket, és  
a magasban tartjuk. Aki észreveszi, hogy valaki a csöndjelet használja, elhallgat, és ugyancsak a magasba 
emeli a kezét. Innen jól látható, hogy kik figyelnek. Addig alkalmazzuk, amíg mindenki el nem hallgat. Így 
nem kell kiabálni, erőszakkal rendet teremteni, mert a csöndjel eléri a kellő hatást.
A szabályok és megegyezések természetesen a feladatvégzés, a projekt vagy a tréning során tovább gyara-
podnak. Ezekkel egy időben a szerződést is aktualizálni kell. Gyerekeknél különösen hatékony az írásbeli 
szerződéskötés, hiszen ebben kifejezésre juttatjuk, hogy mindenki egyenértékű, és felnőttként kezeljük őket. 
Ez szimpatikus számukra, és büszkeséggel tölti el őket, ami fél siker.
Bármi gond jelentkezik a munka során, amit szerződésszegés okozott, vagy amelynek ez a következménye, 
hívjuk össze a csoportot, és egy reflexiós körben tárgyaljuk meg a körülményeket, az idevezető okokat, és 
egyezzen meg a csoport a továbbiakról:

 Van helye a problémának ebben a körben?
 Ki lehet fejezni az érzelmeket?
 Szabad hibázni?
 Hogyan reagálunk, ha hiba történik?
 Vannak félreértések, melyeket tisztáznunk kell?
 Érvényesek még a szerződésben foglaltak?

A trénereknek érzékenyen kell ügyelniük a szerződés betartására. A rituális reflexiós köröket bevezethetjük 
egy sportból is ismert időkérés jellel, mely mindenki számára azt jelenti, hogy most meg kell állni egy 
pillanatra, és meg kell beszélni valamit. A szerződés tehát segítséget nyújthat a trénerek számára, hogy egy 
csoportból kooperatívan működő csapat váljon.

5.4 PRODUKTIVITÁS

A produktivitás fázisában végzett nagyfeladatokban bonyolult, komplex problémamegoldás történik. Min-
den feladatban szükség van a korábban elsajátított készségek használatára, a csoportszerepek gyakorlására 
és a tanult módszerek alkalmazásra. A játékok egy része balesetveszélyes, ezért mindenkinek fokozottan 
vigyázni kell a saját és társai testi épségére, egészségére. A trénerek feladata ennek szigorú felügyelete.
A nagyfeladatok, a kötéltechnika és a hosszabb projektek elengedhetetlen követelménye a biztonságtech-
nikai előírások ismerete és betartása, a kockázatok és veszélytényezők felmérése, minden folyamat megter-
vezése a legapróbb részletekig. Az élménypedagógiás programok legnagyobb kockázati tényezőjét abban 
látjuk, ha valaki úgy kezd el foglalkozást, tréninget vezetni, hogy nincs tisztában a lehetséges következmé-
nyekkel. Itt nemcsak a kötéltechnikai szakismeretek meglétéről vagy hiányáról van szó, hanem arról is, aki 
úgy fog bele bármilyen feladat végrehajtásába, hogy nincs tisztában azzal, hogy a módszer mély érzelme-
ket, félelmeket, frusztrációkat mozgat meg, melyek lezárás, megfelelő levezetés nélkül tovább dolgozhatnak  
a résztvevőkben, és ez ellenkező hatást eredményez, nem a tanulást serkenti, hanem károsan befolyásolhatja 
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a személyiség fejlődését. A nagyfeladatok leírásában ezért különösen fontosnak tartjuk a figyelem felhívását 
a biztonsági követelményekre és a reflexió során megbeszélendő kérdésekre.

Mindig konkrétan mondjuk meg, hogy milyen technikát nem fogunk engedélyezni.

Soha ne engedjünk meg a feladatleírásban vagy a tapasztalatok szerint előzetesen tiltott vagy sérülést 
okozó mozdulatot, módszert.

A tréner köteles jól hallhatóan először szóban közbeavatkozni, amennyiben akár már a tervezési fo-
lyamatban veszélyforrást érzékel.

Amennyiben ezt a csapat figyelmen kívül hagyja, meg kell akadályozni a veszélyes cselekedet (moz-
dulat vagy technika) folytatását, és a reflexiós körben ki kell térni ennek megbeszélésére.

A foglalkozás(ok) anyagának összeállítása

A foglalkozások anyagának megtervezésekor a legfontosabb, hogy kitűzzük előre az elérendő célt. Emellett 
a következő tényezőket is figyelembe kell venni.

 Meg kell vizsgálni, hogy milyen csoporttal fogunk dolgozni. Például a tagok ismerik egymást és a trénert 
vagy nem? Bizonyos szempontok szerint mennyire homogén a csoport (életkor, nem, foglalkozás)? 
Fontos, hogy hány fős a csoport, 12 főnél nagyobb csoport esetén kisebb csoportokat kell kialakítani.

 Mennyi idő áll rendelkezésre, és ennyi idő alatt milyen célok elérése a reális?
 Nem mellékes, hogy milyen helyszínen tudunk dolgozni. Kültéren vagy beltéren, vannak-e zavaró 

tényezők?
 Milyen erőforrások állnak rendelkezésre (segítők száma, tárgyi feltételek)?

Kitűzendő cél lehet például, hogy az osztályunk fegyelmezettségét növeljük. Ilyenkor természetesen nem 
kell ismerkedős feladatokat csinálnunk velük, hiszen előfordulhat, hogy már évek óta az osztályfőnökük 
vagyunk. Azonban egy nyitófeladat elvégzése jó választás lehet, hiszen a játék egészen más, mint az iskola, 
egy tanóra vagy akár egy kirándulás. Az élménypedagógiának éppen az a lényege, hogy olyan információkat, 
rejtett erőforrásokat is képes a felszínre hozni, amit akár egy évek óta csupán iskolai környezetben folyó osz-
tályfőnöki munka nem derített ki. Ennek nem az az oka, hogy nem végezte jól a munkáját az osztályfőnök, 
hanem egyszerűen más szituációba hozzuk a gyerekeket, más környezetben kell alkalmazkodni egymáshoz. 
Valljuk be, hogy az iskolai környezet kevéssé hozza felszínre azt, hogy hogyan viselkednek a gyerekek példá-
ul akkor, ha rettegnek valamitől. És itt most nem egy dolgozattól való félelemre gondolunk.
A foglalkozás megtervezése éppen ezért kulcsfontosságú, és nagy körültekintést igényel. Első lépésként szám-
ba kell venni tehát a fent már felsoroltakat (mit szeretnénk elérni vagy fejleszteni, hány fős és milyen össze-
tételű a célcsoport, mennyi idő áll rendelkezésre, milyen a helyszín, rendelkezésre állnak-e az erőforrások).
Ehhez természetesen tudni kell, hogy melyik feladat mire jó és mit fejleszt. Így ezt külön alfejezetben nem 
fejtjük ki. Minden feladat leírásánál szerepeltetjük azokat a kompetenciákat, amelyeket fejleszthetünk.  
A feladatleírásból és a javaslatokból kiderül, hogy mire alkalmas elsősorban az adott feladat.
A felsorolt feladatokat tovább lehet fejleszteni, át lehet alakítani. Csak arra kell ügyelni, hogy ne növeljük  
a végrehajtás rizikófaktorát, vagy ha igen, akkor legyünk erre felkészültek. A tréner minden egyes foglalko-
zással fejlődik, egyre magabiztosabb lesz, így képes a tanultakat nemcsak hasznosítani, hanem szelektálni és 
új ötleteket kitalálni is. Erre szokták azt mondani, hogy határ a csillagos ég.
Mi is tanultunk már feladatot, amit módosítottunk, mert nem tetszett benne valami, vagy egy bizonyos cél 
elérése érdekében egy másik vonalat akartunk erősíteni, vagy csak egyszerűen izgalmasabbá akartuk tenni. 
Nem utolsósorban pedig azért is módosíthatunk egy feladaton, hogy kevéssé legyen erőforrás-igényes, mert 
valamely előírt előfeltétel vagy eszköz nem áll rendelkezésre, nem szerezhető meg.
Az összeállításnál tehát ügyelni kell arra, hogy mit és miért teszünk, a terv illeszkedjen a hely, az idő és  
az erőforrások adta lehetőségekhez.
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A nagyfeladatok működése

A tanulás döntő, „kritikus” pillanata hajszállal a siker (S) előtt megy végbe, és nevezzük S-1-nek. A sikert 
követő pillanatot pedig jelöljük S+1-nek.

  A siker előtti pillanat: S-1

Főleg a trénereken múlik a gondos és elővigyázatos szemmel kísérése minden egyes résztvevőnek. Nekik van 
a legtöbb befolyásuk arra, hogy a tagok mennyire tudatosak és mennyire veszik komolyan a folyamatokat. 
A továbbiakban ezt a tanulási folyamatot és a vele kapcsolatos tréneri feladatokat írjuk le. Az áttörés előtti 
pillanatban a résztvevők a tanulási zónájukban mozognak, de igen közel vannak a pánik zónájukhoz. Így  
a bizalomharang feladatnál a dőlés pillanatában bizonytalanságot, kétséget és félelmet éreznek. Minél 
közelebb jut valaki a saját határaihoz, annál nagyobb a bizonytalansága és a félelme. A saját tapasztalati 
horizont és cselekvőképesség elérését gyakran „a hasunkban bizsergő, furcsa érzésként” éljük át. Megjelennek 
a stressz-reakciók: a testfunkciók felgyorsulnak, kiver bennünket a veríték, rekedt lesz a hangunk, hevesen 
ver a szívünk stb. Sokszor élénk párbeszédet folytatunk magunkban:

„Nem tudom megtenni!”
„Nem merem!”
„Nem fog sikerülni!”
„Megőrültem?”
„Úgy érzem, megüt a guta!”
„Úgy érzem, mindjárt kiszakad a szívem.”

Mindez a másodperc tört része alatt megy végbe, a régi és az új határán. Itt dől el, hogy a résztvevő feladja, 
vagy megragadja az új kipróbálásának lehetőségét. A legáltalánosabban elfogadott meghatározás szerint 
a stressz a szervezet válasza bármilyen külső vagy belső hatásra. A stresszt az emberek többsége negatív 
jelenségnek gondolja, holott biológiailag éppen az új helyzetekhez való alkalmazkodást, a túlélést szolgálja. 
A stressz-elmélet megalkotója, Selye János szerint a stressz az élet sava-borsa, stressztől mentes állapot nem 
létezik az életben. Minden inger, amely bennünket ér, választ vált ki szervezetünkből. Az erős (pozitív vagy 
negatív) ingereknél a válasz is intenzív. A stressz-válasz az alkalmazkodást jelenti. A félelem, a feszültség 
által kiváltott fiziológiai változások életfontosságú szerepet töltenek be. A szimpatikus idegrendszer által 
kibocsátott ingerek az adrenalinszint megemelkedésével járnak. Lehetőséget teremtenek a gyors védekező 
reakcióra. Ma a feszültség, illetve a stressz érzése, valamint a hozzá kapcsolódó fiziológiai változás ritkábban 
tölti be eredeti funkcióját, ezért káros hatású lehet. Tudatos használata azonban segítséget nyújthat a tanulási 
folyamat lehetőségeinek tágításában. A kontrollált stressz kiváltása, a pánik zóna kontrollált használata 
alkalmas a tanulási zóna tágítására.
Az úgynevezett GAS (generális adaptációs szindróma) három szakaszra bontható. Az első akkor következik 
be, amikor találkozunk egy ingerrel, és arra a figyelem fokozásával válaszolunk, ez az „alarm-reakció”. Ezt 
követi az alkalmazkodás, amely ha túl sokáig tart vagy túl nagy erőfeszítést igényel, elvezet a harmadik sza-
kaszhoz, a kimerüléshez.
A stresszel kapcsolatban beszélhetünk „jó stresszről” (eustressz) és „rossz stresszről” (distressz). Közös ben-
nük az ébresztő hatás. Idegesség, meglepetés, öröm hatására az éberség növekszik, a tudatunk egyvalamire 
fókuszál vagy azért, mert fél tőle, vagy mert érdekesnek találja.
A stresszhez való viszonyulásunkban nagyon különbözünk. Vannak, akik kifejezetten kedvelik az intenzív 
helyzeteket. Ilyenkor átadják magukat az adrenalinnak, ezért keresik az ilyen helyzeteket. Az emberek 
többsége azonban nem szereti, ha teljesen uralkodik rajta valamely erős inger vagy érzelem. A bizonytalanság 
és a félelem megélése a legtöbb ember számára kellemetlen. Éppen ezért próbálják meg sokan tudattalanul is 
a megszokott védelmi mechanizmusokkal, viselkedésformákkal kontrollálni a helyzetet. Ez ahhoz vezethet, 
hogy bizonyos résztvevők olyan módszerekhez folyamodnak, mint a megfutamodás, a nevetés vagy  
a személyeskedés, mert így képesek az érzéseiket elutasítani, vagy éppen úrrá lenni rajtuk. Előfordulhat, hogy 
régi képek, szituációk, emlékek kerülnek napvilágra, visszaemlékeznek egy olyan helyzetre, ahol ugyanígy 
érezték magukat.



59

Éppen ezeknek az összefüggéseknek kell a felszínre kerülniük, és arra kell, hogy sarkalljuk a résztvevőket, 
hogy tudatosan kell a kihívással szembe nézniük, öntudatosan cselekedniük. A döntésüket pedig a régi 
cselevési sémáik, a saját önképük, de a csapathoz fűződő kapcsolatuk és a tőlük nyert támogatás, buzdítás is 
befolyásolják.
Ezért kell a trénereknek tudatában lenniük, hogy milyen pszichikai elutasítási mechanizmusok léteznek, 
ezeket azonosítaniuk kell, és meg is kell nevezniük őket. Mindegy, hogy a személy hogy dönt, mert a helyzet 
annyi értékes információval gazdagít mindenkit, hogy bőven lehet róla beszélni az értékeléskor.
A stressz-reakciók mértéke és az erre adott válaszok fontos információkat nyújthatnak az egyes ember 
személyiségéről és a csoport működéséről. Az erősebb reakciók jelzik a helyzet közelségét a pánik zónához, 
a válaszok pedig az egyén és a csoport alkalmazkodóképességének határait mutatják.

 Élettani tünet
 megemelkedett pulzusszám, szaporább légzés, izomfeszülés, magas vérnyomás, kitágult pupillák
 Pszichológiai tünetek
 aggódás, bizonytalanságérzés, türelmetlenség, izgatottság, idegesség, koncentrációs problémák, döntés-

képtelenség, balsikertől való félelem, közömbösség
 Védekező reakciók
 agresszivitás, visszautasítás, tagadás, negatív hozzáállás, befelé fordulás, menekülési kényszer, elszigete-

lődés, ésszerűsítés, „fejét a homokba dugja” effektus, megbánás

A stresszre adott válaszok sokfélesége mutatja, hogy mennyire fontos a tréner számára, hogy megfelelően 
értékelje ezeket a reakciókat, és észrevegye a figyelmeztető jeleket, amelyek a negatív stressz-hatások irányába 
tolják el a feladatmegoldást. Fontos az is, hogy felismerje azokat a személyiségjegyeket és reakciókat, amelyek 
a túlzott kockázatvállaló, adrenalin-függő személyiségekre jellemzőek, mert a veszélykeresés szélsőséges 
szituációkban, határhelyzetekben komoly problémát okozhat.
Az S-1 pillanatában – azaz a kritikus pillanatban – nagy a kísértés a csapat és a tréner számára, hogy minden-
kit egyenként átkényszerítsenek a határaikon. Ezt a döntést azonban mindenkinek magának kell meghoznia. 
Az izgalmi állapotot az egyén szorongásnak, feszültségnek, félelemnek érzékeli. A hatékonyság, teljesítőké-
pesség függvényében középen, tehát optimális feszültségszinten teljesít az ember a legjobban. Ekkor a legé-
berebb, koncentrálóképességét a legjobban tudja használni, problémamegoldó képessége a leghatékonyabb. 
A feszültségszint emelkedésével hatékonyságunk drasztikusan csökken, ismert jelenség az erős stresszt oko-
zó esemény hatására történő leblokkolás. A döntő pillanat az, amikor képesek vagyunk a saját határainkon 
túllépni. Ezért fontos, hogy minden érintettnek magának kell uralnia a bizonytalanságát. Ez a lépés hozza 
meg az áttörést az új tudás és magatartás megértéséhez. A saját tapasztalati horizontunk szélesedik. Már  
a kísérlet is sikernek tekinthető, ha pedig az érintett személy túllép önmagán, akkor a magatartási szokásain 
kívüli lépéseket mert tenni. Még ha nem áll is be rögtön változás, már egyedül az élmény, hogy kockára tette 
magát, sikerélményt hoz.
A bizalommal teli légkör és az előre megbeszélt segítségnyújtási módok könnyíthetik a döntést: erre sor 
kerülhet úgy, hogy beszélgetünk a résztvevőkkel. Egyeseknek elég egy kis bátorítás, mások inkább egyedül 
szeretnek összpontosítani. A verbális kontaktus alapvetően bizalmat ébreszt, biztonságot ad, mert érzik, 
hogy nincsenek egyedül. A csapat összetartása tudatosabbá válik. Ennek ellenére nem szabad senki helyett 
dönteni! Egy sikertelen kísérlet vagy visszalépés esetén is kockára teszi magát a résztvevő a csapattagok 
előtt! Ezt pedig nem csak elfogadni, hanem kihívásként értékelni is kell. Ha túl nagy emocionális izgalom 
lenne úrrá a társaságon, trénerként minden pillanatban megálljt parancsolhatunk: ez az a helyzet, ahol 
megrekednek a csapattagok, sem lelkileg, sem pedig testileg nem képesek a bénulástól továbbmenni, vagy 
stressz és bosszúság lesz rajtuk úrrá. Miközben a trénerek megállítják a folyamatot, vagy a résztvevők egy 
lépést tesznek hátra, lehetőség nyílik a helyzet vizsgálatára. Ebben a pillanatban nagyszerű lehetőség nyílik 
analógiákra és a mindennapokban előforduló helyzetekkel történő összehasonlításra:

 Felismerhető az érintett személy(ek) részére viselkedési minta?
 Nincs még elég önbizalom, hogy átlépjék a saját határaikat?
 Milyen segítséget lehet ezen a határon igénybe venni?
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Semmiképpen nem ajánlatos elvont vitát kezdeményezni. Inkább találjunk egy-két jellemzést, amelyek  
a helyzetet enyhítik vagy egy későbbi megbeszélés kiindulópontját jelenthetik:

 „Mondd el egy szóval, mit érzel most!””
 „Mi történik most veled?”
 „Találj egy kiindulópontot!”
 „Nézz egy pillanatra magadba, és nézd meg/érezd, mi történik most.”
 „Mit mond a belső hangod?”

Támogatás a „kritikus pillanatban”

Ha valakit az a gondolat foglalkoztat, hogy feladja, vagy egy lépést hátrálni szeretne, és biztos talajra 
kívánkozik, akkor a trénerek szenzibilitására van szükség. Itt van ugyanis a megfelelő alkalom, hogy valakit 
új tapasztalathoz segítsünk. Az élménypedagógiás foglalkozás magában csak egy alkalom a hatékony 
és tartósan ható tanulási tapasztalat megszerzéséhez. A vezetés feladata, hogy a rizikó feletti kontrollt 
gyakorolja, és a fizikai és pszichikai biztonságról gondoskodjon.

Az alábbi tényezők pozitívan befolyásolják a határközeli magatartást:

REMÉNY

Ha tudatosan azon dolgozunk, hogy egy problémát megoldjunk és ettől eredményt várunk, különböző mó-
don munkálkodhatunk reménytelin a kritikus pillanatban. A trénerek beszámolhatnak korábbi résztvevők 
pozitív tapasztalatairól, megemlíthetik a célokat és a várt eredményeket, segítenek a résztvevők egyéni célja-
inak elkülönítésében és a megfelelő részfeladatok kiosztásában.

BIZALOM

Előfeltétele, hogy képesek legyünk kockáztatni. A bizalomnak ki kell alakulnia és meg is kell mutatkoznia. Itt 
szó lehet az egymás közötti bizalomról, a trénerekhez fűződő bizalomról, az eszközökbe vetett bizalomról, és 
hogy mindenki megbízik-e saját magában.
Minél erősebb a bizalom, annál könnyebb a feszültségek átélése, a problémák áthidalása. A reakciók  
a megfigyelések középpontjába kerülnek, és értékes információkkal látnak el bennünket. A trénereknek arra 
kell ügyelniük, hogy megfelelőképpen fokozzák a kihívásokat, és bizalomfeladatokkal célzottan fejlesszék  
a bizalomteli légkört.

ÉRZÉSEK

Sokan azt tanulták, hogy az érzéseinket el kell nyomni, nem szabad őket kifejezésre juttatni. Az áttörés 
előtti pillanatban az érzések fokozódnak, izgatottá válunk, türelmetlenek és bizonytalanok leszünk. Mikor 
az érzéseink ilyen erősen megrohannak bennünket, lehetőség kínálkozik, hogy tudomást vegyünk róluk, 
és tanuljunk is belőlük. A trénerek fordítsanak különös figyelmet arra, hogy mindenki mondja ki, mit érez.

TEST

A határközeli élmény hatására különböző testi jegyek is megjelennek, a testbeszéd megerősödése is elő-
fordulhat, nyelőcsőgörcs, görbe hát, izzadó kezek, beroggyanó térd. Itt a trénerek a résztvevők figyelmét  
a testük üzenetének felismerésére és értelmezésére irányíthatják: „Mit üzen a tested ezzel a testtartással?” 
Mivel az érzelmek és a test kölcsönösen befolyásolják egymást, egy megváltoztatott testtartás is apró hozzájá-
rulás lehet a félelem uralásához, az önbizalom felépítéséhez, miközben a tréner felszólítja a résztvevőt, hogy 
nyugodtan lélegezzen, lazán üljön, a térdét egyenesítse ki, hathat a csapattag pszichéjére. Itt az S-1-nél leírtak 
szerint olyan fontos információkat adhatunk az egyénnek a saját testéről, melyek egyébként elsikkadtak volna.
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ÉRTÉKELVÁRÁSOK

Az értékek és beállítódások az egyéni térképek és útmutatók, amelyeket arra használunk, hogy szilárd talajon 
maradjunk, ne tévedjünk el. Az egyéni beállítódásokat, attitűdöket a tapasztalatok és előítéletek alkotják. Al-
kotórészei ezeknek a beállítódásoknak és irányvonalaknak a védelmi mechanizmusaink is. Fontos továbbá az 
is, hogy az értékek mindig a társasághoz fűződő viszony relációjában jelentkeznek. A magunkról alkotott kép 
a körülöttünk lévő emberekkel folytatott összeütközésekből fakad. Ilyen beállítódások például: „Ezt én amúgy 
sem érthetem.”, „Ez nekem nem megy.”, „Az élet kemény és igazságtalan”, „Nem vagyok rá képes.”
A csoport fontos segítségforrás lehet, hogy az egyén ezeket a régi beállítódásokat megvizsgálja és új értéke-
ket kreáljon.

KÖZLÉSEK

Az érzések, az agy és a test között folyamatosak a közlések. Az S-1 helyzetben a résztvevők gyakran a belső, 
egyébként halk gondolatpárbeszédüket is hangosan kimondják. Itt kell felismerni, hogy a testünk reagál  
a kijelentéseinkre és közléseinkre, akkor is, ha ezek később alaptalannak, hamisnak mutatkoznak.
Az S-1 helyzetben kinyilvánított közlések arra vonatkoznak, milyen támogatásra van szüksége az érintettnek 
az áthidaláshoz, áttöréshez: „Mi zajlik most benned?”, „Mit közöl veled a „remegő” térded?”

TÁMOGATÁS

Elengedhetetlen láncszeme az áttörés elérésének és az új terület megismerésének. De többről is szó van. Itt 
mindenki tudomást szerezhet róla, hogy eddig milyen támogatást vagy segítséget vett igénybe, pl. az édes-
anyja pálinkás üvegét, egy elméleti tankönyvet stb. És azt is megtudhatja, hogy milyen mankók léteznek: pl. 
segítséget is lehet kérni.
Az S-1 fázisban folytatott reflexiók hatalmas előrelépést jelenthetnek mind az egyén, mind pedig a csapat 
számára. Lehetőség nyílik az olyan minták felismerésére, amelyek a mindennapokban a gyarapodást, előre-
lépést megakadályozzák. Az S-1 fázisában bekövetkező folyamatok néhány perces megállítása segít a belső 
ablak felismerésében és annak kinyitásában, így láthatóvá válnak a mögötte rejlő, eddig titokban maradt 
dolgok is. Közben egy csapásra olyan információk birtokába is kerülünk, hogy mik és miért tartják vissza 
az egyént a kihívás elfogadásától.  Más esetben pedig azt is megérthetjük, mi viszi rá az egyént akár nehéz 
kihívás esetén is annak túlélésére. Ezek az adatok azonban elvesznek, ha ezt a pillanatot nem ragadjuk meg. 
A fel nem ismerésük pedig oda vezet, hogy mindezt elveszítjük az értékelésben és a transzferben is.

  A siker utáni pillanat: S+1

Az élmény- és kalandpedagógiában azt nevezzük sikernek, ha a résztvevők bíznak magukban, és dolgoznak  
a céljaik eléréséért, függetlenül attól, hogy a kísérletük sikeres lesz-e vagy sem. Ezt sokszor nehéz elfogadtatni 
a siker másféle felfogásához szokott résztvevőkkel. Aki kimerészkedik a megszokásai által meghatározott 
területről, már csak ezért is elismerést érdemel, mert ezzel bizonyítja, hogy nyitott, és képes újat elsajátítani, 
befogadni. Már az erőfeszítéseket is honorálni, ünnepelni kell. Nemcsak azért, hogy megerősítsük  
a pozitívumokat, hanem azért is, hogy megjelöljük a frissen szerzett tapasztalatot, amelyhez később vissza 
lehet nyúlni. Az élmények részben erőteljes érzelemhullámokat bocsátanak ki. A közvetlenül a sikert követő 
pillanatban az érzelmi potenciál igen magas és ki akar törni. Egy kiáltás, egy ölelés, a taps, egy tánc, egy 
kézen állás vagy cigánykerék gyakorta megfigyelhető kitörés egy mély és megindító élmény nyomán, ahogy 
azt a sportból is ismerhetjük.
A trénereknek az a dolguk, hogy megfelelő teret biztosítsanak az érzelemkitöréseknek. És mivel ezek általá-
ban testileg mutatkoznak meg, így elegendő mozgástérre van hozzájuk szükség. Az élmények a siker pilla-
natában sokszor racionálisan, szavak által is kifejezést nyernek.
Hogy a siker pillanatát meg tudjuk jelölni, segíthet például, ha a résztvevők felé nyújtjuk a kezünket, érintsük 
meg a könyöküket, simogassuk meg az arcukat, fejüket. Ezek a testi érintések segítenek abban, hogy később 
ismét vissza tudjunk nyúlni a tulajdonképpeni élményekhez.
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5.5 BIZTONSÁGI STANDARD

„Nem azt nevezzük bátor dolognak, 
ha az ember vakon nem veszi észre a veszélyt, 

hanem azt, ha az ember látva a veszélyt elkerüli azt.”
(Jean Paul)

A biztonságnak mindent meg kell előznie. Ha valaki nem rendelkezik megfelelő szaktudással a csoportve-
zetés terén, illetve magas kötéltechnikai feladatok esetén nincs megfelelő végzettsége, melyet oklevéllel tud 
igazolni, akkor a tréning szervezése és levezetése a metaforák használatával élve annyira veszélyes, mintha 
valaki olyan autóval száguldozna, melyen nem működik a fék.
A projekt megtervezésekor mindig fektessünk nagy hangsúlyt a résztvevők tájékoztatására, mert nagyon 
fontos a bizalom elnyerése. Minden feladatnál ügyeljünk a célcsoport életkorának megfelelő felvilágosításá-
ra. Amennyiben 18 év alatti fiatalokról van szó, akkor minden esetben szükséges a gondviselő tájékoztatása 
és írásbeli hozzájáruló nyilatkozata is. 
Soha ne mulasszuk el felhívni a figyelmet a veszélyforrásokra, hiszen így lesznek képesek a résztvevők erre 
odafigyelni, ezeket elkerülni. A veszélyesebb feladatoknál (bekötött szemmel végzendő, mozgásos, illetve 
kötéltechnikás gyakorlatok) alkalmazzunk mindig több trénert, akkor is, ha 12 főig általában csak egy tré-
nert követel meg a standard.
Minden feladatnál ügyeljünk a célcsoport életkorának megfelelő felvilágosítására. Soha ne mulasszuk el 
felhívni a figyelmet a veszélyforrásokra, hiszen így lesznek képesek a résztvevők erre odafigyelni, ezeket 
elkerülni. A veszélyes(ebb) feladatoknál (bekötött szemmel végzendő illetve kötéltechnikás gyakorlatok) 
alkalmazzunk mindig több trénert. Mindig konkrétan mondjuk meg, hogy milyen technikát nem fogunk 
engedélyezni (például az Alcatraz című feladatnál ne hagyjuk a tigrisbukfenc végrehajtását). Soha ne en-
gedjünk meg előre látható vagy közölt sérülést okozó mozdulatot, módszert. A tréner köteles jól hallhatóan 
először szóban közbeavatkozni, ha veszélyforrást érzékel. Amennyiben ezt a csapat figyelmen kívül hagyja, 
meg kell akadályozni a veszélyes cselekedet (mozdulat vagy technika) folytatását, és a reflexiós körben ki kell 
térni ennek megbeszélésére.
Érdemes a tréning elején „(tanulmányi) szerződést” kötni, melybe foglaljuk bele, hogy a „tréner szava szent”, 
amit a tréner mond, azt feltétel nélkül végre kell hajtani, különös tekintettel a biztonságot érintő kérésekre, 
felszólításokra. Azt is tanítsuk meg a résztvevőknek, hogy a tréning során történjen bármi, az emberi élet 
védelme mindent „felülír”, mindennél fontosabb, és ha erre van szükség, akkor minden egyéb tevékenységet, 
játékot, feladat-végrehajtást abba kell hagyni. Ezt érdemes feladatba beépítve ellenőrizni is, és ne lepődjünk 
meg, ha furcsa tapasztalatokra teszünk szert. Pedagógusok képzésénél mindenképpen elengedhetetlenül 
fontos elem a gyermekek felügyeletét (melyik tanuló kinek a felügyelete, védelme, felelőssége alatt áll) gya-
koroltatni, mert igen mélyen gyökerező, heves érzelmeket is megmozgató, akár támadó jellegű csoportma-
gatartással is szembesülhetünk ennek kiértékelésekor. A vélemények ugyanis eltérőek. A cél nem a tagok 
meggyőzése a mi látásmódunk és gondolatmenetünk helyességéről, hanem a reflexiós körben a probléma 
megvitatásra bocsátása, hogy a résztvevők maguk dönthessék el, mi helyes és mi nem. Még felnőtteknél is 
gyakran gondot okoz, hogy a játék hevében megfeledkeznek társaikról, segítőikről, és annyira a feladat meg-
oldására koncentrálnak, hogy nem figyelnek egymásra, a külvilágra. 
Ha szervezett élménypedagógiai programot keres az osztályának, akkor kérjen referenciaként intézménye-
ket, neveket, telefonszámokat, és személyesen is győződjön meg arról, hogy jó és értő szakembert választott. 
Érdemes alaposan utánanézni, mert az egyre bővülő tréningpiacon sajnos minden kapható. Számos határ-
talan önbizalommal rendelkező, magát trénernek valló személy kínál nem olcsón élménypedagógiás foglal-
kozást, tréninget. Legyünk gyanakvóak és bizalmatlanok a megfelelő szakember kiválasztásakor. Kérjük el  
a kötéltechnikás képzettségét igazoló dokumentumait, és figyelmesen nézzük is meg, hogy hol és mikor, 
hány órás képzésen szerezte. Ugyanígy járjunk el a tréningvezető kiválasztásakor is. A referenciák elenged-
hetetlenül fontosak, hiszen lehetőleg ne a mi rendezvényünk legyen a tréner debütálása, vagy ha igen és eh-
hez mi hozzájárulunk, akkor a szolgáltatási díjban ez mutatkozzon meg. Ne spóroljunk az idővel, hívjunk fel 
néhányat a megadott referenciákból, és érdeklődjük meg, hogy elégedettek voltak-e a trénerrel. Egy 30 órás 
képzés elvégzése igen csekély ahhoz, hogy profi tréningeket szervezzünk és bonyolítsunk le. De elegendő 
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lehet ahhoz, hogy a saját családunkkal, osztályunkkal vagy csapatunkkal elkezdjünk kísérletezni és egysze-
rűbb, egyéb szakértelmet nem igénylő feladatokat játszani.
A kötéltechnikát igénylő feladatok végrehajtását azonban ekkor is mindig bízzuk szakemberre! És ne feled-
kezzünk meg a biztosítás kötéséről se ilyen esetekben!

Amikor új technikát tanítunk a csoportnak,

 Térjünk ki arra is, hogyan álljanak ideálisan, hogy mindenki mindenkivel szemkontaktusban legyen, 
hogyan kerüljék el a káoszt a feladatmegoldás tervezése közben.

 Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy elmondjuk nekik, kérjenek a többiektől visszajelzést az érzelmi és 
fizikai állapotukról, főképpen a veszélyes feladatoknál.

 Egyezzenek meg abban, hogy mikor indulhat egy feladat, mondják hangosan, hogy mit csinálnak, hogy 
a többiek is tudják.

 Arra is hívjuk fel a figyelmet, hogy mindenki kérdezzen hangosan és érthetően, ha valami nem világos: 
„Álljunk meg. Én nem tudom, hogy most mit kell csinálnom!”, „Mehet?”, „Készen vagyunk? Igen. Jó, 
akkor indulok.” 

Növeli a biztonságot, ha a trénerek pontosan, lépésről lépésre megtervezik a napi munkarendet, a felada-
tokhoz szükséges eszközök mindig pontosan rendelkezésre állnak, hiszen így nem vonja el a figyelmüket  
a hiánypótlás.
Az alábbi ellenőrző lista kitöltésével kontrollálhatja, hogy a tervezési fázis minden elemét végrehajtotta-e.



64

Fénymásoláshoz
ELLENŐRZŐ  LISTA

Kapcsolattartó neve:   Téma:  
E-mail címe:   Elérendő cél:  
Telefonszáma:   Célcsoport:  
A program helye és időpontja:   Fiú/lány:  
Létszám:  

Tervezési pont Idő Feladat Eszközök
Ismerkedési fázis, ismerkedős játékok
Neveket megismerni
Érintésektől való félelmek leépítése
Elvárások/félelmek felmérése
Célkijelölés
Célkeresési módszerek
Egyéni és csoportcél(ok)
(Tanulmányi) szerződés, közös szabályok
Visszajelzés
Odafigyelés
Kooperáció
Munkacsoport / team
A hatékony csapatmunka kritériumai
Segítségnyújtás?
Szerepek
Megfelelő metafora?
Akadályok?
Konfliktus
Kihívásként tanulni
Komfort zónát ábrázolni
Reflexiós módszerek
Önértékelés
Nonverbális értékelés
Mit jelent ez a céljaim számára?
Transzfereszközök
A mindennapokra vonatkoztatás lehetőségei
Bizalomnövelés
Nyíltság
Bizalomjáték
Koncentráció
Öröm
Közös humor
Kihívás
Biztonság
Felelősségtudat
Támogatás
Zárás
Önértékelés
Értékelés
Búcsú
Utánkövetés
Téma
Célok
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Fénymásoláshoz

Program:                               nap

Mit Program Anyagok /Megjegyzés Időpont Idő

VÉGE A(Z) ____________. NAPNAK
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Szerződés a tréningen

Az élménypedagógiás feladatok során, az élménypedagógiás tréningeken különösen fontos a biztonság és 
az ehhez kapcsolódó szabályok betartása. Ezért javasoljuk, hogy az elején megteremtett bizalmi légkört 
kövesse a szerződés megkötése a csoport és a trénerek között. A csapattagok ebben felelősséget vállalnak 
a saját cselekedeteikért, és elfogadják a nekik szabott és a közösen megbeszélt szabályokat. Sor kerülhet  
a közös célok kijelölésére és szerződésbe foglalására is. Azok a feltételek hangzanak el vagy válnak mindenki 
számára ismertté, hogy a csoport mit akar tenni és mit nem. Ez lehetővé teszi minden résztvevő számára, 
hogy elgondolkodjon rajta, mi is az ő szerepe a csoportban, miért is jött ide, mit várnak el tőle.
A szabályok és megegyezések természetesen a tréning során tovább gyarapodnak. Ezekkel egy időben  
a szerződést is aktualizálni kell. Gyerekeknél különösen hatékony az írásbeli szerződéskötés, hiszen ebben 
kifejezésre juttatjuk, hogy mindenki egyenértékű, és felnőttként kezeljük őket. Ez szimpatikus számukra, 
és büszkeséggel tölti el őket, ami fél siker. Bármi gond jelentkezik a tréning során, amit szerződésszegés 
okozott, vagy amelynek ez a következménye, hívjuk össze a csoportot, és egy reflexiós körben tárgyaljuk meg 
a körülményeket, az idevezető okokat, és egyezzen meg a csoport a továbbiakról:

 Van helye a problémának ebben a körben?
 Ki lehet fejezni az érzelmeket?
 Szabad hibázni?
 Hogyan reagálunk, ha hiba történik?
 Vannak félreértések, melyeket tisztáznunk kell?
 Érvényesek még a szerződésben foglaltak?

A trénereknek érzékenyen kell ügyelniük a szerződés betartására. A rituális reflexiós köröket bevezethetjük 
egy sportból is ismert időkérés jellel, mely mindenki számára azt jelenti, hogy most meg kell állni egy 
pillanatra, és meg kell beszélni valamit. A szerződés tehát segítséget nyújthat a trénerek számára, hogy egy 
szabadon verbuválódott csoportból kooperatívan működő csapat váljon.

A szerződés fontos részei:

  1. Biztonság

Megegyezhetünk abban, hogy a biztonság a mentális és fizikai biztonságot is jelenti. Amennyiben valaki 
bármilyen veszélytényezőt észlel, az időkérés jelet felmutatva megszakítja az éppen folyó feladatmegoldást, 
és elmondja, amit látott vagy gondol.

  2. Célok

Itt felsorolhatjuk, hogy senki sem csal, hiszen kit csap be ezzel? Ezeket a szabályokat a csoport maga sorolja 
fel és egyezteti. Itt kell megbeszélni azt, hogy szabad-e hibázni, mit kívánatos és nem kívánatos tenni.

  3. Viselkedési szabályok

A csoportban tanúsított viselkedés irányelveiben is meg kell egyezni. Alapszabály a fair, őszinte, nyílt 
magatartás, melyet az „élvezd az együttlétet a többiekkel” érzések pozitívan egészítenek ki. Az irányelveket  
a csoportnak meg kell beszélnie, és ezekben minden egyes résztvevőnek egyet kell értenie. Ez elengedhetetlen, 
ugyanis a tagoknak meg kell érteniük, hogy a szabályokat nem kívülről kényszerítik rájuk, hanem azok 
kialakításáért, elfogadásáért és betartásáért mindenki egyaránt felelős.

  4. Visszajelzések adása

A félreértéseket a visszajelzésekkel el lehet kerülni. A csoportnak meg kell egyeznie például arról is, hogy 
a résztvevők milyen módon adjanak hangot a nemtetszésüknek, illetve a tetszésüknek. Nagyon fontos  
a támogatás kifejezése, a bátorítás, lelkesítés. Fontos felhívni a figyelmet arra is, hogyha nem adunk 
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visszajelzést a másik számára, akkor az különböző spekulációkra ad lehetőséget. Tiszteljük meg egymást 
azzal, hogy őszintén, normális stílusban kifejezésre juttatjuk az érzéseinket. Amennyiben ez elmarad, a társ 
úgy érezheti magát, hogy őt egyedül hagyták, nem segítik. Különös eredményeket lehet ezen a téren elérni. 
Itt elsősorban a trénereknek kell jó példát mutatniuk. 
A csoportdinamika megítéléséhez és a csoport folyamatok értékeléséhez használhatunk csoportértékelő 
lapot, vagy a reflexió során szóban és írásban is kérhetjük a csoportokat az értékelésre meghatározott 
szempontok alapján (Lásd: Segédanyagok című fejezetben).

5.6 TRÉNING ZÁRÁSA 

A tréner(ek) projektzárással és elválással kapcsolatos feladatai, a kötődés megerősítése.

A zárás folyamatára érdemes 1,5–2 órát számolni. Az fontos, hogy nyugodt légkört teremtsünk, és a fókuszt 
fokozatosan vigyük ki a képzésből a külvilágba. Az egy hét élménypedagógia  tréning során kialakulnak 
olyan kötődések, amelyek a közös élmények átélésével sokkal szorosabbá válnak, mint a résztvevők min-
dennapi kapcsolataik lehetnek. Más dinamika működik, más szabályok szerint élnek az egy hét alatt, mint 
otthon. Sokat reflektálnak saját magukra, a saját működésükre, olyan felismeréseket tehetnek, amelyekre 
otthon nem lenne lehetőségük, új oldalukat ismerik meg saját maguknak. Ezért különös figyelmet kell fordí-
tani a képzés lezárására, hogy ne egy hirtelen ugrás legyen az elválás. Az is fontos, hogy ne nyúljon el nagyon 
hosszan, legyen egy belátható kerete, és mindenki tudja, hogy mikor lesz vége, mikor zárul a képzés. Ha  
a trénerek nem figyelnek az időre, akkor a résztvevők frusztrálódnak, már nem figyelnek oda, gondolatban 
otthon járnak, és rossz érzésekkel fognak elmenni. 

Feladatok a záráshoz

A képzésre, a képzésen tanultakra, az ott szerzett élményekre fontos reflektálni. Ez történhet írásban, egyé-
nileg, párban, történhet szóban is. Ha írásban kérjük, akkor érdemes listát íratni a résztvevőkkel. Ilyen lista 
például: Írj össze 20 dolgot, amit a képzésen tanultál! Írj össze 20 dolgot, amit a tréning után másképp fogsz 
csinálni! Kérhetjük, hogy párban beszéljék ezt meg, és írjanak közös listát. 
Különösen hasznos feladat a Térbeli memória, ennek leírása a játékok leírásánál található. Ha pozitív plety-
kával kezdődött a tréning, akkor a záráskor is lehet az az utolsó feladat, de azzal a fókusszal, hogy mi min-
dent tanultak egymástól a résztvevők. Akiről épp pletykálnak, arról mondják el, hogy mivel nyűgözte le őket, 
mit tanultak tőle, mikor voltak rá a legbüszkébbek. Ezzel jól lehet keretezni a tréninget. 
Adhatunk olyan feladatot is, hogy azt fogalmazzák meg, hogy mire a legbüszkébbek saját magukkal kap-
csolatban, és ezt a tapasztalatot hogyan fogják a tréning után hasznosítani. Legutolsó feladatként minden-
képpen kérjünk visszajelzést a tréningről. A legegyszerűbb módja, ha kapnak egy üres papírt, és csak annyit 
mondunk, hogy adjanak visszajelzést. Ezzel úgy le lehet zárni a tréninget, hogy nem marad a résztvevőkben 
hiány, mert lehetőséget kaptak arra, hogy reflektáljanak az egész hétre, újra átgondolják, hogy mi minden 
történt (Térbeli memória), reflektálhattak saját magukra a listákkal, egymásra a pozitív pletykával, és a tré-
nerek munkájára a visszajelzéssel. Ha így záródik egy képzés, és még az időkeretet is tartjuk, akkor egy na-
gyon kerek egésszé válik, amire jó lesz visszaemlékezni. 
A búcsúzás előkészítésekor ügyeljünk arra, hogy az mindig kellő figyelmet és hangsúlyt kapjon. A program 
összeállításakor kiemelten ügyeljünk arra, hogy a záró napon, közelítve a búcsúzáshoz, minden legyen har-
monikus, minden konfliktus tisztuljon le, mindenki legyen nyugodt, jókedvű, és érezze át minden porciká-
jában, mit kapott a tréningtől.

A búcsúzás legyen egy útra bocsátás, összegezzük a tanultakat, mélyítsük el a metaforákat, mutassunk rá a 
fejlődésre. Adjunk teret, hogy a résztvevők elmondhassák, hogyan érezték magukat, mit tanultak, mivel lepték 
meg magukat és társaikat. Térjünk ki a csoportkohézió esetleges változásaira, értékeltessük ezt a résztvevőkkel.
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5.7 ÉRTÉKELÉS

Az értékelés az eredmények elmélyítésének egy remek lehetősége. Az értékelés egyik része történjen szó-
ban a búcsúzásnál leírtak szerint. Jó lehetőség a visszajelzésre egy résztvevői elégedettségi kérdőív kitöltése, 
amelyből mi, trénerek is visszajelzést meríthetünk, hogy mivel sikerült elnyernünk a résztvevők elismerését, 
figyelmét és tetszését, és mivel nem. Itt kaphatunk részletesebb visszajelzést arról, hogy sikerült-e elérni  
a kitűzött célt. Az értékelés mindig egy remek kiindulópontként szolgál az utómunkálatok megtervezéséhez, 
illetve egy esetleges folytatáshoz, vagy akár egy más résztvevőkkel lebonyolítandó új tréninghez. Értékelésre 
mindenkinek egyaránt szüksége van, legyen szó trénerről vagy résztvevőről.

5.8 UTÓMUNKÁLATOK

Az utómunkálatok a projekt eredményeinek elmélyítésére és értékelésére szolgálnak. A tréning nem ér véget 
azzal, hogy értékeltünk és elbúcsúztunk egymástól. Hiszen a tréningen tanultak ezután kerülnek a helyük-
re és nyerik el az igazi helyüket a résztvevők életében. Ha a metaforáink jól működnek, sikeresen kötöttük 
a feladatokat az egyének mindennapi életéhez, akkor volt igazán sikeres a munka, és a tanult ismeretek,  
a fejlesztett szociális kompetenciák beépülnek a résztvevők személyiségébe utat nyitva egy igazán hosszú 
távú fejlődéshez. És éppen ebben rejlik az élménypedagógia erőssége: az életet megváltoztatni képes tapasz-
talásban, az életre szóló élményekben.
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6. HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓ

6.1 KONFLIKTUSOK

Az egyének különböző motivációkkal és célkitűzésekkel érvényesítik önmagukat. Ezek a motivációk a fizikai 
szükségletek kielégítésének alapvető igényétől indulva jutnak el az egyre bonyolultabb és magasabb rendű 
szociális, kulturális, szellemi igényekig. A kutatók (Maslow alapján) ezeknek a motivációknak különböző 
szintjeit különítik el.

 Fiziológiai szükségletek: éhség, szomjúság, szexualitás
 Biztonsági szükséglet: fizikai védettség, kiszámíthatóság
 Közösséghez tartozás szükséglete: szeretet, összetartozás, gyengédség
 Elismerés szükséglete: önbecsülés, hírnév, becsvágy
 Kognitív szükséglet: tudás, megértés, megismerés
 Esztétikai szükséglet: szépség, rend, szimmetria
 Önmegvalósítás szükséglete 

A társadalmi együttélés alaptétele, hogy az eltérő egyéni igényeket és célokat egyeztetni kell a közös érdekek 
figyelembevételével. Ez az egyeztetés azonban összeütközésekhez, konfliktusokhoz vezet. 

A konfliktusok felismerése, tudatosítása és kezelése, megoldása a csapatmunka egyik legfontosabb feladata.

Ha a konfliktusokat jobban megvizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy az általunk konfliktusnak értékelt 
eseményeknek valójában csak kis része igazán fontos. A konfliktusok egy része nem is történt meg valójá-
ban, csak félreértés következménye, más része apróságnak számít vagy régen elmúlt. Az a helyzet sem nevez-
hető konfliktusnak, amelyet nem befolyásolhatunk. Ha ezt átgondoljuk, az általunk konfliktusnak értékelt 
szituációk körülbelül egy tizede az, ami ténylegesen fontos és valóságos.
A konfliktusokat megkülönböztethetjük aszerint, hogy valóságos alapjuk van, vagy tévedésen, esetleg meg-
tévesztésen alapulnak. Az első lépés, hogy felismerjük, mi a feltételezett konfliktus lényege. Néhány jellemző 
konfliktus:

 Kommunikációs zavar: a felek eltérő kommunikációs kódjából ered.
 Az egyetlen igazság: a felek saját álláspontjukat megváltoztathatatlannak tartják.
 Önmegvalósítás: az önmegvalósítási szükséglet valamely részét érinti a konfliktus.
 Erőforráshiány: a rendelkezésre álló erőforrások korlátozottsága miatt alakul ki.
 Kompetencia konfliktus: nem tisztázott a felek rendelkezési jogköre.

A helyzetelemzés azért fontos, hogy megakadályozza a téves, feltételezésen alapuló konfliktusok felvállalását. 
Téves konfliktusokhoz vezethet például a bizalmatlanság vagy a partnerrel szembeni előítélet. Előfordulhat, 
hogy rosszindulatot vagy valamilyen előre várható magatartást feltételezünk róla, ezért nem helyesen ítéljük 
meg a cselekedeteit. A téves konfliktusok közé sorolhatjuk azt az esetet is, amikor a feleket egy harmadik fél 
tudatosan kijátssza egymás ellen. A téves konfliktusok megfelelő kommunikációval, a szükséges információk 
beszerzésével megelőzhetők vagy kezelhetők.
A problémamegoldás folyamatának lépései:

 felismerés, diagnózis, analízis
 elvonatkoztatás, hipotézis, megoldási javaslatok
 szintézis, döntés, tudatosítás

  akciótervezés, kivitelezés
  értékelés
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6.2 A KONFLIKTUSOK TÍPUSAI

A konfliktusok többsége az egymással kapcsolatban lévő emberek között, a természetes versengés és az 
együttműködés körül keletkezik. A konfliktusok leggyakrabban arra vezethetők vissza, hogy a résztvevők 
egymással versengenek, akkor is, amikor az együttműködés lenne célravezető mindenki számára. Nem tudnak 
lépéseket tenni az együttműködés felé, és nem fogadják el az együttműködésre irányuló kezdeményezést 
sem. Nem ismerik fel, hogy egymásra vannak utalva, és saját céljaikat is csak hatékony együttműködésen 
keresztül tudják elérni.

Az eltérő konfliktustípusok sokszor eltérő eszközökkel kezelhetők. Egy-egy konfliktus oka mögött további, 
mélyebb okok húzódnak, ezért érdemes ezeket is feltárni.

 információs – a túl sok, túl kevés vagy téves információ hiedelmeket táplál
 kapcsolati alapú – a rossz kommunikáció, erős érzelmek, negatív viselkedés, sztereotípiák eredményezik
 szükséglet alapú – az alapvető érzelmi szükségletekkel kapcsolatos (pl. elismerés, megbecsülés, tisztelet, 

bizalom, odafigyelés)
 érték alapú – a mindennapi értékek, alapértékek különbözőségéből adódik
 strukturális – az egyenlőtlen hatalommegoszlás, időhiány, nehéz kooperáció, a források feletti 

egyenlőtlen rendelkezés, földrajzi adottságok különbségei okozzák
 szituatív – a felek nem ismerik egymást, de valamilyen élethelyzetben konfliktusba keverednek,  

a konfliktus csak „itt és most” létezik
 érdek alapú – a pozíciók mögött meghúzódó érdekek látszólagos vagy tényleges ütközése eredményezi

6.3 A KONFLIKTUSOK ESZKALÁCIÓJÁNAK FÁZISAI1

A konfliktusoknak – a felek konfliktusban való viselkedése szerint – hat fázisát különböztethetjük meg:

1.1. Jelzés
 A felek valamilyen módon egymás tudomására hozzák, hogy konfliktusuk van egymással.
2.2. Vita, érdekartikuláció
 A felek közvetlen kommunikáció révén konkrétan megfogalmazzák álláspontjukat, érdekeiket, szük-

ségleteiket.
3.3. Polarizáció – elkülönülés
 A konfliktusnak ebben a fázisában a pozíciók megmerevednek, a felek a másik álláspontjából már csak 

azt hajlandóak észrevenni, hangsúlyozni, ami eltér saját álláspontjuktól.
4.4. Szegregáció, szeparáció – elzárkózás
 Ebben a fázisban a felek már nem hajlandóak, vagy képtelenek közvetlen kommunikációra (nem állnak 

szóba egymással).
5.5. Destrukciós vagy gyűlöletalapú fázis – „Együtt a szakadékba!”
 Ebben a fázisban már a kapcsolat, illetve szélsőséges esetben a másik fél rombolására, megsemmisítésé-

re törekszenek. Akár azon az áron is, hogy saját maguknak is kárt okoznak.
6.6. A kimerülés fázisa 
 Az érintettek kifáradtak, csökken a feszültség, a romboló energia, kevesebb az egymás ellehetetlenítésé-

re hivatott interakció. Gyakran előfordul, hogy ebben a fázisban újra meg lehet próbálkozni a konfliktus 
megoldásával.

1 Partners Hungary Alapítvány - Mediáció, Az egységteremtés művészete; Interaktív tréningprogram, Budapest 2011.
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A következő grafikon azt szemlélteti, hogy a konfliktusok különböző fázisaiban hogyan nő a feszültség (ho-
gyan romlik a viszony) az érintettek között.

A konfliktusok eszkalációs fázisainak grafikonja2

A konfliktusok során a harmadik és negyedik, azaz a polarizációs és szegregációs fázis teszi feltétlenül 
szükségessé külső közvetítő segítségét. Ezeket a konfliktusokat a csoport már nem tudja önállóan megoldani. 
Az élménypedagógiában ezekben a fázisokban a tréner beavatkozása szükséges oly módon, hogy a konfliktust 
a csoport képes legyen megoldani.

A konfliktus-megoldó viselkedés öt kategóriája3

A konfliktus megoldási stratégiájának kiválasztásához fontos tudni, hogy a fejleszteni kívánt közösség 
tagjai milyen személyiségtípusba  tartoznak. Ebben nyújt segítséget a Thomas– Kilmann kérdőív (Lásd:  
a Segédanyagok című fejezetben). Ez a teszt nem gyerekeknek készült, de véleményünk szerint a korcsoport-
hoz igazítva a kérdéseket, fiataloknál is alkalmazható.

Magatartásformák

A konfliktus megoldásában a felek kétféle magatartást tanúsíthatnak.

 Ha a saját megoldásukat akarják rákényszeríteni a partnerre, figyelmen kívül hagyva annak törekvéseit, 
élesedik a konfliktus, a keletkezett konfliktus destruktív.

 A másik út, hogy a felek kölcsönösen figyelembe veszik egymás érdekeit, törekvéseit, és együtt keresik 
a megoldást a konfliktus feloldására, konstruktív javaslatokat tesznek. Ebben az esetben a konfliktus 
konstruktív irányba fog elmozdulni.

2 Partners Hungary Alapítvány: Mediáció, Az egységteremtés művészete. Interaktív tréningprogram, Budapest 2011.
3 Grafikon – Kenneth Thomas elmélete alapján (Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Marvin C. Dunnert, Editor Rand-McNally, Chicago, Illinois, 1976.)
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Magatartásformák

Konfliktus felvállalása Konfliktus elkerülése

támadó, agresszív
védekező, agresszív
bizonytalan, döntésképtelen
küldetéses, sorsvállaló

kapituláció, teljes megadás
védekező, elfogadó
menekülés
figyelmen kívül hagyás

A konfliktusok megoldásában alapvető szempont, hogy az egyén mennyire hajlandó saját érdekeit aláren-
delni a közös célnak, mi az a határ, ameddig hajlandó elmenni önmaga feladásában más érdekek szem előtt 
tartásával.

  Versengés (önérvényesítő, nem együttműködő)

Az egyén a saját céljait érvényesíti, mindent felhasznál, hogy nyerő helyzetbe jusson.

  Alkalmazkodás (együttműködő, nem önérvényesítő)

Az egyén lemond a saját szándékairól, hogy a másik szándékai érvényesülhessenek. Megfelelő megoldás 
lehet, amikor belátjuk, hogy tévedtünk. Hatékonyabb a munka, ha elfogadjuk a jobb javaslatot, tanulunk 
valakitől. Előfordulhat, hogy a harmónia megőrzése fontosabb, mint az eredeti cél. 

  Elkerülés (nem önérvényesítő, nem együttműködő)

Az egyén nem követi közvetlenül sem a saját szándékát, sem a másik személy szándékát. Abban az esetben 
alkalmazzuk, ha egy problémát jelentéktelennek vagy átmenetinek gondolunk. Előfordulhat akkor is, ha 
nem látunk esélyt a szándékaink érvényesülésére.

  Problémamegoldás (önérvényesítés és együttműködés)

Arra törekszünk, hogy a másik személlyel együtt találjunk valamilyen megoldást, amely teljesen megfelel 
mindkettőnk szándékainak. Egy olyan alternatíva keresése, amely mindkét félnek a másik sérelme nélkül 
megfelel.

  Kompromisszumkeresés (osztozás a várható kimenetelen)

A cél valamilyen kivitelezhető és kölcsönösen elfogadható megoldás találása, amely mind a két felet kielégíti. 
Természetesen a kompromisszum megszületéséhez a résztvevőknek hajlandónak kell mutatkozni saját 
elképzeléseik megváltoztatására.

6.4 HATÉKONY KONFLIKTUSKEZELÉS

A csoportban különböző módszerek lehetnek a többségi és a kisebbségi vélemények képviseletével, a döntés 
végrehajtásával kapcsolatban.

 Autokratikus: Egyetlen ember, a vezető határozza meg a döntést.
 Demokratikus: A többségi akaratot kifejező döntési mechanizmus, a kisebbség érdekeinek sérelmével 

járhat.
 Liberális: A kisebbség jogait hangsúlyozó döntési elv, mely a többség érdekeinek esetleges sérelmével is  

a kisebbség, az egyén szempontjait veszi figyelembe.
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A leggyakrabban alkalmazott, mégis sok problémát felvető megoldás a demokratikus döntési mechanizmus. 
Előnye, hogy a döntés viszonylag gyorsan megszületik és kifejezi a többség akaratát, de a kisebbségben 
maradók általában nem nyugszanak bele a döntésbe, ami a csoportot destruktív irányba befolyásolhatja.  
A konszenzusos döntés minden jelenlévő számára elfogadható és támogatható, viszont elérése igen időigé-
nyes, és a felek úgy érezhetik, engedniük kellett az elképzeléseikből a másik javára.

Konfliktuskezelési stratégiák

A tárgyalás olyan kommunikációs technika, amely azt a célt szolgálja, hogy a benne részt vevő ellenérdekeltségű 
felek közös problémájuk megoldására megtalálják a számukra megfelelő megoldást, közös álláspontot.  
A tárgyalást alapvetően befolyásoló tényezők:

 a résztvevők érdekalapú megosztottsága
 A résztvevőknek az adott kérdés megoldásában más-más lehet az érdeke és az érdekeit szolgáló megol-

dási javaslata. 

 a résztvevők értékeinek különbözőségei
 A társadalmi, világnézeti értékkülönbségek mellett fontos a tagok eltérő érzékenysége az adott prob-

lémával kapcsolatban. Másik meghatározó elem a döntés felelősségéhez, annak következményei-
hez való viszony, mely az egyes embereknél különböző okok miatt lehet más és más. Aki nem szereti  
a személyes felelősséget, szívesen szavaz a többséggel.

 személyes tulajdonságokból adódó eltérések
 A műveltségben, iskolai végzettségben és az informáltságban meglévő különbségeken túl számolnunk 

kell a személyes képességekben meglévő eltérésekkel is (kreativitás, problémamegoldó képesség).

Az egyén csoportban való részvételét, kompromisszumkészségét meghatározó egyik legfontosabb személyi-
ségjegy a konformizmusra való hajlam. A konformitás erejét vizsgálta Solomon Asch 1955-ös kísérletsoro-
zata. Arra keresett választ, hogy a kísérleti személyek mennyire engedelmeskednek a csoport nyomásának. 
A válaszreakciók alapján hat magatartásformát különített el.

KONFORMISTA NONKONFORMISTA

A viaszember
A konfliktus elkerülésének vágya erősebb, mint az 
igazságérzete. Annyira kicsi az önbizalma, hogy 
ténylegesen helyesnek érzi a többségi álláspontot. 

A lelkiismeretes
Az igazságot, a jó megoldást keresi, ezért konflik-
tust is, felelősséget is vállal.

Alacsony önbizalmú személyiség
Nem bízik saját képességeiben, erejében, felkészült-
ségében, ezért inkább csatlakozik a többséghez. 

Magas önbizalmú személyiség
A feladatra orientált személyiség, akit a probléma-
megoldás vezérel.

Behódoló típus
Aláveti akaratát az erősebb egyéniségnek, a hata-
lommal rendelkezőknek, nem bírja elviselni, hogy 
deviánsnak tekintsék.

Individualista
Nagyon erős egyéniség, gyakran meggyőzhetetlen.

A konformizmusra való hajlamunk nem állandó. A valóságban egy-egy szituáció, az adott téma, a vitában 
részt vevők szaktudása miatt viselkedésünk változhat. Ha adott témában járatlanok, bizonytalanok vagyunk 
és bízunk mások képességeiben, ők jelenthetik a támpontot döntésünknél, emiatt nő a konformizmusunk. 
A korábbi vitákban elért sikereink erősítik önbizalmunkat, ezzel együtt erősödik nonkonformizmusunk.
A szakértői környezet a konformizmust, a versenyhelyzet a nonkonformizmust erősíti. Megfigyelhetjük, hogy ha 
az ellenvéleménynek van támogatója, az azt képviselő nehezebben hódol be. Viselkedésünkre nagy hatással van 
a csoportban betöltött státuszunk: közepes státusz esetén nagyobb a behódolás esélye, magasabb státusz esetén 
ez a lehetőség kisebb. Az alacsony státuszú tagnak nincs mit veszítenie, a magas státuszúnak nincs mitől tartania.
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A problémamegoldás sikeressége a tárgyalópartnerek személyes tulajdonságaitól és az adott helyzetben ki-
tűzött céljaiktól függ. Fontos előre megjelölni, hogy mi az elérendő optimális cél, és mi az a minimális cél, 
amelynek elérése még megfelelő. Ennek érdekében kialakítható a tárgyalási stratégia. Az eredményességet 
nagymértékben segíti, ha a tárgyalópartner rendelkezik az alábbi tulajdonságokkal:

 önismeret (tudja, mire képes);
 emberismeret (tudja, mit várhat partnerétől, felismeri reakcióit és kezelésük módját);
 testbeszéd, metakommunikáció, rejtett jelentések értelmezése és alkalmazása;
 kommunikációs készség;
 meggyőzési készség (érzelmi és értelmi érvek összegyűjtése, erős és gyenge érvek);
 kompromisszumra való készség, asszertivitás és együttműködés. 

A kritikus tárgyalási helyzetek elkerülése és átfordítása, a konfliktuskezelés szintén fontos része az eredmé-
nyes munkának. Ennek meghatározó elemei a következők: a pozíció megvédése, a halogatás elkerülése, erő-
feszítések a megállapodások megkötése érdekében, az indulatok kezelése, az eredeti célok szem előtt tartása 
a személyes küzdelem helyett, a lényegtelen kérdések helyett a kulcskérdések középpontba állítása.
A tárgyalás célja a konfliktusok minden résztvevő számára legkedvezőbb megoldása a megfelelő kommuni-
káció és együttműködés segítségével. A vezető és a csoport közös feladata, hogy meghatározzák, mik okoz-
zák a csoport problémáit, kríziseit, és hogyan bánjanak ezekkel. A csoportnak meg kell egyeznie például 
arról, hogy milyen módon adjanak a résztvevők hangot a nemtetszésüknek, illetve a tetszésüknek. Nagyon 
fontos a támogatás kifejezése, a bátorítás, a lelkesítés. Fontos felhívni a figyelmet arra is, hogyha nem adunk 
visszajelzést a másik számára, akkor az különböző spekulációkra ad lehetőséget. Tiszteljük meg egymást 
azzal, hogy őszintén, megfelelő stílusban kifejezésre juttatjuk az érzéseinket. Amennyiben ez elmarad,  
a társ úgy érezheti magát, hogy őt egyedül hagyták, nem segítik. Különösen látványos eredményeket lehet 
az élménypedagógia segítségével ezen a téren elérni. Itt elsősorban a trénereknek kell jó példát mutatniuk.

6.5 MEGOLDÁS FÓKUSZÚ MEGKÖZELÍTÉS

Egy probléma, konfliktus megoldására többféle megoldás lehetséges. A konstruktív konfliktusmegoldásban 
jelen van a változás, a változtatás lehetősége, a közvetítés pedig az ellentétek feloldásának egyik leghatékonyabb 
eszköze. A megoldás fókuszú megközelítés során nem beszéljük át magát a problémát, csak a megoldásra 
fókuszálunk. Annyit foglalkozunk a problémával, amennyit szükséges. A módszer hatékony és sikeres  
a tanár-gyermek és a szülő-gyermek közti viták rendezésére is. Mivel azon van a hangsúly, ami működik,  
a gyerekek is csak arra figyelnek, amit jól csinálnak, és motiváltak abban, hogy egyre jobban csinálják. Ezáltal 
elérhető, hogy az osztály elvégezze a feladatokat és a gyerekek motiváltan lássanak munkához.    
A megoldás fókuszú megközelítés szerint mindenki szakértő a saját dolgában, és tudja, hogy hol tart  
a folyamatban, amely a céljai eléréséhez vezet. Egy külső ember ezt nem mondhatja meg számára, még 
akkor sem, ha státusza magasabbra helyezi őt a szakértelme alapján. Teljesen más a kommunikáció, ha 
az elérni kívánt eredményről beszélünk, nem az akadályokat keressük, amelyek gátolják a célok elérését.  
A résztvevők képesek lesznek felismerni adott helyzetekben azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak 
a konfliktusok rendezéséhez, a problémák leküzdéséhez. Felismerik és tudják mobilizálni a személyiségükben 
rejlő és szociális erőforrásokat.
A problémák megoldás fókuszú megoldásához nagy segítséget nyújt a térbeli skálázás módszere (Lásd:  
a Segédanyagok című fejezetben).
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6.6 KONFLIKTUSOK A TRÉNINGEN

Nem minden tréningen alakul ki mélyre ható konfliktus, viszont előfordulása gyakori. Éppen a több napos 
csapatépítés hozhat javulást az egyének csapatemberré válásában, és a sikeres munka a régi, rossz gyakorla-
tokat is megváltoztathatja, helyettük új technikákat sajátíttathat el. Az összezártság, a kudarcok és sikerek is 
oda vezethetnek, hogy egy-egy csapatról kiderül, mélyen gyökerező, gyakran titkolt problémák húzódnak 
meg a háttérben, melyeket sosem próbáltak meg megfelelően a felszínre hozni és kezelni. Sikert akkor érhe-
tünk el, amikor a résztvevők hajlandóságot mutatnak, hogy a problémát egyszer s mindenkorra megoldják. 
Azt se felejtsük el, hogy főképpen a munkahelyi tréningek esetén gyakran éppen a látensen meghúzódó 
gondok adnak okot ilyen típusú tréningre.
Nagyon fontos tehát az élménypedagógiás projektek esetén a gyakorlott problémamegoldó technika, illetve 
az ilyen irányú csoportokkal való munka gyakorlata.

Az egyén helyzete 

Egyesek a saját érdekeiket és igényeiket kívánják képviselni. Gyakran nem alakult még ki az őszinte és nyílt 
légkör a problémák megoldására, arra, hogy kooperatív és kiegyensúlyozott legyen az együttműködés. He-
lyette gyanakvás és kétségbeesés uralkodik, és igen gyakori az egymás hibáztatása is. Extrém esetben előfor-
dulhat, hogy valaki felpattan, és elhagyja a csoportot. Az élménypedagógiás gyakorlatok során igen sokan 
megtapasztalják a saját határaikat. Ilyenkor az egyéni vágyak és a saját képességek és tudás közötti különb-
ségek feltárulnak, szembeötlővé válnak. Ezeket a határközeli élményeket egyesek frusztrációval, haraggal és 
negatív érzésekkel élik át. Éppen ezért nem egyedi a hárítás, az ellenállás és az elzárkózás.

A trénerek szerepe

A konfliktusoknak komoly szerepük van az élménypedagógia tréningen. A konfliktusoktól nem szabad 
megijedni, mivel nagyon fontosak mind az egyének, mind a csoport fejlődésében.
A trénereknek a felmerülő problémák elsimítására, megoldására is gazdag tárházzal kell rendelkezniük. Azon-
ban a trénereknek képesnek kell lenniük a résztvevők egyéni és csoportfejlődésének elősegítése érdekében 
időnként mesterséges konfliktusok teremtésére is. Az élménypedagógiában vannak kifejezetten olyan feladattí-
pusok, amelyek a konfliktusteremtésre illetve a konfliktusok megoldásának gyakorlására irányulnak.
Ilyenek a forráshiányos feladatok. A forráshiányos feladatok lényege, hogy az egymással versengő/együtt-
működő csapatok vagy egyének rendelkezésére álló források korlátozottak, ezért szükséges a források meg-
szerzésének és birtoklásának összehangolása. Nagyon sok esetben okoz konfliktusokat a csapatok között és 
a csapatokon belül is a versengés és a győzni akarás. Ezek a feladatok ezért különösen alkalmasak a konflik-
tuskezelési technikák fejlesztésére is.
A forráshiányt a feladat során is létre lehet hozni, az eszközök vagy a rendelkezésre álló idő korlátozásával. 
A könyv második felében lévő játéktárban külön jelöltük a forráshiányos feladatokat.
A trénereknek tudniuk kell a problémát azonosítani és arra megfelelően reagálni. Meg kell tartani a nehéz 
pillanatokban is a hidegvért, és képesnek kell lenni a vita irányítására, a megoldás felé vezetésre, a felek 
megnyugtatására. Hasznos, ha a tréner a nem általa mesterségesen gerjesztett konfliktusok esetében korán 
felismeri a problémát, és rögtön el is kezdi annak kezelését, mielőtt az érzelmek elszabadulnának.

A rejtett konfliktus jegyei:

 Ellenállás: Nem tartják be az előre rögzített szabályokat, nem sikerül közösen megoldani a problémát, 
egyes résztvevők ellenállást tanúsítanak, a csoport pedig megreked a probléma kezelésében, nem szüle-
tik előremutató megoldás.

 Agresszió: A résztvevők elkezdik egymást sértegetni. Ez megtörténhet érzelmi és nyelvi szinten is. Idetar-
tozik a vita, egymás becsmérlése, szidalmazása, hergelése, heccelése. Extrém esetben verekedés is kitörhet.
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 Menekülés: Egyes résztvevők mindig kihúzzák magukat a játékból, a feladatmegoldásból. Teljes elszige-
telődéshez vezethet. Okozhatja a sorozatos késés, vagy hogy feltartják a munkát. A nyilvánvaló érdekte-
lenség, kritikátlanság és hátat fordítás konfliktust sejtet.

 Szabotázs: A szabotőr hagyja, hogy társai „belerohanjanak a kivont kardba”, ne sikerüljön a feladatot 
végrehajtani, és minden formában bojkottálja az elismerést, a megoldást. Extrém esetben néhány csa-
pattag visszafizeti a kapott kölcsönt, és megbosszulják a tettét.

Konfliktusanalízis

A konfliktusanalízis feladata, hogy megvilágítsa az okokat és összefüggéseket a konfliktushelyzetben. Mivel 
a legtöbb konfliktus rejtve marad, az elsődleges feladat minél több információt szerezni, felfigyelni a jelekre. 
A megfigyelések alapján jól elkülöníthetővé válik, hogy az alábbi modell négy eleme közül melyikhez ren-
deljük hozzá a problémát.

  1. Személyes konfliktusok

Az ellenállás, illetve a hárítás a belső konfliktus jelei. Az oka az egyén valamely szükségletének nem teljesü-
lésében rejlik. Lehet itt szó például az elismerés hiányáról. Ilyen esetben a trénernek gondoskodnia kell róla, 
hogy a csoportban megegyezés szülessen a visszajelzések módjáról, kifejezésének szükségességéről.
Az ellenállás és tiltakozás azonban lehet annak a jele is, hogy a résztvevő elérte a saját tanulási zónájának ha-
tárát. Ebben az esetben pedig támogatásra, segítségre van szüksége. A félelem ősi emberi érzés. A félelem el-
kerülésére védelmi mechanizmusokat fejlesztünk ki. Emellett ugyancsak kellemetlen érzések az egyedüllét, 
a fájdalom, a zavarodottság, a kiszolgáltatottság, a gyász és a szerelmi bánat. Ilyenkor a gyerekek hallgatásba 
burkolóznak, a felnőttek pedig tagadják az értelmezését, hogy minél távolabbra kerüljenek a saját érzéseik-
től. A fiatalok pedig sokszor haragosak lesznek, és a játékot gyerekes módon elutasítják.  
A félelmet, éppen úgy, mint a többi érzelmet és annak megnyilvánulását, az élménypedagógiában üdvözölni 
kell, mindig komolyan kell venni. Nem arra van szükség, hogy eltitkoljuk vagy ne foglalkozzunk a félelem-
mel. A félelmet tudomásul kell venni, és dönteni kell. A félelem ebben az értelmezésben a rizikós, bizony-
talan helyzetre adott válasz. Aki ebben a helyzetben nem adja fel automatikusan, vagy nem esik bele a régi, 
és eddig jól bevált hárítási mechanizmusokba, megtanul(hat)ja a nehéz helyzetekkel való szembenézést és 
bánásmódot. Éppen ezt kívánja edzeni az élménypedagógia.
A legtöbb ember a gyermekkorában olyan magatartásformákat dolgozott ki magának, melyek segítik őt az 
élet ellenőrzésében és alakításában. Ezek által képes a biztos talajon folyó mozgásra, és nem kell mindent 
megkérdőjeleznie. Egyesek például azt tanulták meg, hogy akkor szerezhetik meg mások elismerését, ha idét-
lenül viselkednek, bohóckodnak. Mások megőrzik a hidegvérüket, és szakmai, intellektuális beszélgetéseket 
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folytatnak, ha kellemetlen téma kerül szóba. Megint mások inkább visszahúzódnak és csöndben maradnak.
Minden ember tudatos és tudattalan védelmi mechanizmusokat fejlesztett ki, melyek félelemhelyzetekben 
automatikusan működésbe lépnek. Mivel eddig viszonylag jól működtek a mechanizmusok, az egyén igyek-
szik ezeket megtartani. Probléma akkor keletkezik, ha a régi, jól bevált módszerek egyszer csak nem működ-
nek már, mert nem vagyunk képesek a helyzettel megbirkózni. 

Néhány jól ismert védelmi mechanizmus:

 Tagadás (a szituáció lekicsinylése, hárítás)
 A felelősség másra hárítása (szidalmazás, harag)
 Ellenőrzés (tökéletességre törekvés)
 Agresszivitás (bosszankodás, mások sértegetése, megbántása)
 Túlzott felelősségtudat
 Perfekcionizmus (elkerülő stratégia)
 Ugratás (elterelés a tulajdonképpeni történésekről, pozitív érzésekkel történő felülírás)
 Provokálás
 Közönségesség, mindennapivá tétel (az érzelemkifejezés elkerülése, elnyomása).

A védelmi mechanizmusokat akkor vetjük be, ha vissza szeretnénk állítani a lelki egyensúlyunkat úgy, hogy 
a félelmet keltő érzéseket nem engedjük felerősödni.
A védelmi mechanizmus működésbe lépésekor a trénereknek nagyon érzékenyen kell bánniuk az érintett 
résztvevővel. Nem szabad a hárítást félreérteni, és személyes visszautasításként megélni. Itt nyíltságra, őszin-
teségre van szükség. Meg kell próbálni egy lépést hátralépni, és egy bizonyos távolságból szemlélni a félelmet 
keltő helyzetet. Így sikerülhet az érzéseket és magatartásmódokat felismerni, meghatározni. 
Ez a trénerek számára megvilágítja, mit kell tenniük: vagy a stratégiánál kell maradni és a szituációt közösen át-
vészelni, vagy pedig fel kell ismerni, hogy a bevett út nem kívánt eredményhez vezet, és ezért új célt kell találni.

Az aktív odafigyelés és hallgatás az ilyen helyzetekben fontos és célravezető.

  2. Csoportkonfliktusok

A csoporttagok közötti konfliktusokat általában tisztázatlan hatalmi struktúrák, félreérthető kommunikáció 
és homályos elvárások generálják. Amíg a hatalmi viszonyok nem tisztázódnak egy csoportban, a tagok el-
térő módon vetekszenek és harcolnak az informális vezető szerepért és szereposztásért. A harc mindaddig 
folytatódni fog, míg a csoportban nem lesz mindenki elégedett a neki szánt szereppel. A résztvevőknek meg 
kell kapniuk a lehetőséget arra, hogy a képességeiket és erősségeiket megmutathassák, és így egy elfogadott 
szerephez jussanak a csoportban. A kívülállók is hozzájárulhatnak a csoportegységhez, amikor felvázolják  
a csapat határait.
A trénereknek kevés ráhatásuk van a csoport belső hierarchiájára. A rájuk szabott szereppel egyet nem ér-
tőket arra kell bátorítani, hogy próbáljanak meg a csoporttól egy új együttműködési definíciót kialkudni.  
A trénernek eközben arra kell ügyelnie, nehogy a csoport a „lázadó” ellen forduljon és bűnbakká tegye.
A trénereknek van még egy lehetőségük befolyásolni az egyének fejlődését. Minden csoportban vannak 
hangadók. A 4 szín teszt szerinti pirosak, a Belbin teszt szerinti formálók irányításra születtek, így mellettük 
szóhoz jutni nehéz. A trénerek azonban szerepbe tudják hozni a hallgatagokat, biztosítva az ő fejlődésüket, 
lehetőséget adva nekik a megnyílásra. Ezeket a feladatokat nevezzük „szerepbe hozó feladatoknak”. A szerep-
be hozó feladatok esetében (pl. Triangulum) a hangadókat elnémítjuk, lehetőséget biztosítva ezzel mások 
számára, hogy kipróbálják magukat irányító szerepben. Ezeknek a feladatoknak külön csoportot alakítot-
tunk ki a feladattárban.
Ezekben a feladatokban kimozdíthatjuk a résztvevőket a megszokott szerepeikből, ezáltal a kommunikáció 
pontosságát, működési mechanizmusát, sikerességét fejlesztjük. A feladatok segítségével „elnémíthatjuk”  
a hangadókat, és kulcsfontosságú szerepet bízhatunk olyanokra, akikről nem tudunk semmit, vagy akiknek 
az önbizalmát akarjuk fejleszteni. Eközben más szerepbe illesztjük a hangadókat is, hiszen őket kiszolgálta-
tott helyzetbe hozhatjuk azzal, hogy nem beszélhetnek, nem látnak.
A csapattagok közötti viszályok és konfliktusok megoldásához hajlandónak kell lenniük a résztvevőknek, 
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hogy a különbözőségeikről a másik véleményét, értékeit és életfelfogását tisztelve beszélni tudjanak. Eköz-
ben a trénereknek pártatlanul arra kell ügyelniük, hogy a csapat a lefektetett szabályokat betartsa. Itt a tréner 
tehet fel célzott kérdéseket a résztvevők értékítéletével, ötleteivel és különböző felfogásaikkal kapcsolatban, 
miközben hitelessé válhat az eltérő vélemények tolerálása terén.
A csoport számára így lehetőség nyílik, hogy a fair vitatechnikát elsajátítsa, amelyhez hozzátartozik a másik 
kölcsönös meghallgatása, a visszajelzés adása és az odafigyelés. A másik fél meghallgatása hozzásegítheti  
a csoportot mások megértéséhez és elismeréséhez. A tréner mindeközben a moderátor szerepét tölti be. 
A konfliktusokat gyakran félreértések és tisztázatlan szituációk okozzák. Léteznek úgynevezett gyilkos frá-
zisok és gesztusok, melyek a beszélgetőpartnereket védekező pozícióba kényszerítik.

Példák:

 „Én rendben vagyok, veled van a baj.”; „Áh, ezt te úgysem tudod”; „Lusta vagy és alkalmatlan.”
 Általánosítás: „Az a te problémád…”; „Neked kisebbségi komplexusod van”; „A többiek is ezt mondják…”
 Tanácsok: „Neked inkább azt kéne…”; „Ha rám hallgatsz…”; „Először tapasztald meg.”
 Elkerülés: „A többiek is ezt gondolják…”; „Itt nincs mit tenni.”
 „Mindenki tudja, hogy…”; Ennek semmi értelme nincs.”

A kétértelmű és félreérthető üzenetek mögött gyakran mélyebb, kielégítetlen igények húzódnak meg.

  3. Konfliktus a trénerekkel

A trénernek egyértelmű pozíciót kell elfoglalnia a munkafolyamatban. Ez a szerep a kívülálló támogató po-
zíciója, a tréner személyisége nem épülhet be a csoport munkájába.
Ha konfliktus húzódik a csoport és a trénerek között, akkor először felül kell vizsgálni a (tanulmányi) szer-
ződést. A csoport és a tréner közötti összeütközések pontos definiálást igényelnek, a hatalom és függetlenség 
elismerését követelik meg. A tréner feladata, hogy rákérdezzen a problémára, és annyira tisztázza, hogy ne 
veszélyeztesse a munka hatékony folytatását. 

Előfordulhat az is, hogy egy kudarcba fulladt feladatnál a csoport bűnbakot keres, és a trénerre támad. 
Ilyenkor nem szabad megijedni, hátrébb kell lépni, meg kell kísérelni a problémát távolabbról szemlél-
ni. A tréner ne kövesse el azt a hibát, hogy felveszi a kesztyűt, védekezni kezd, és ezzel elveszíti a hite-
lességét.

  4. A témával kapcsolatos konfliktusok

Probléma ezen a szinten inkább az eltérő információs helyzet és tudás miatt szokott fellépni. Ha a résztvevők 
más és más szándékkal érkeznek, mást és más módon szeretnének elsajátítani, és a trénerek számára is eltérő 
célt határozott meg a megbízó, akkor beszélhetünk a témával kapcsolatos konfliktusról. Ilyenkor közösen 
újra kell definiálni a kitűzött célokat, és a csoportnak kompromisszumot kell kötnie, hogy mindenki elége-
detten távozhasson. A pedagógiai munkában ilyen konfliktus nem fordulhat elő.

6.7 KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁK

Kommunikációnk minősége nagyban befolyásolja azt, hogy milyen kapcsolatot tudunk kialakítani és fenn-
tartani környezetünkkel. Alapja lehet sikereinknek és sikertelenségeinknek. A kommunikációs folyamat az 
információ továbbításán túl csaknem mindig a kommunikációs partner befolyásolására, meggyőzésére irá-
nyul. A kommunikátor hitelessége ezért alapvető fontosságú. Hitelességen azt értjük, hogy a kommunikátor 
verbális közlései, valamint nonverbális üzenetei koherensek, összhangban állnak, a hallgató úgy érzi, hogy 
megfelelnek valódi álláspontjának, attitűdjének, aktuális érzelmi és hangulati állapotának. Ha a verbális és 
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nonverbális közlések nem állnak összhangban egymással, akkor a kommunikátor nem hiteles. Ebben az 
esetben az üzenet vevője, befogadója inkább a nonverbális jelzéseket tekinti igaznak, így az üzenetet a me-
takommunikációs jelzések figyelembevételével dekódolja a maga számára. A kommunikáció három meg-
határozó elemének egymáshoz való viszonya alapvetően szükséges ahhoz, hogy a kommunikációs folyamat 
sikeres lehessen.

A kommunikáció modellje (Jacobson)

Közlő csatorna Üzenet, kód (nyelv) csatorna Befogadó

beszédhelyzet

valóság
Közlő 

A kommunikáció forrása maga a közlő, akinek külső jegyei (megjelenés, fellépés, hangszín), viselkedése, 
illetve szakértelme, szavahihetősége, hitelessége, elfogulatlansága, szuggesztivitása, empátiás készsége, meg-
bízhatósága hallgatóságát befolyásolni lesznek képesek a kommunikációs folyamatban. Ezek egy része azon-
nal, első látásra kiderül, más részüket az üzenet dekódolása közben ért és érez meg a befogadó, megint más 
részét külső források erősíthetik vagy kérdőjelezhetik meg számára.

Üzenet

A kommunikáció tartalma az az információ, amelyet az adó a vevőhöz el akar juttatni. A kommunikáció 
tartalmához tartozik az üzenet témája, természete, struktúrája, felépített logikai és érvrendszere, érzelmi 
elfogadottsága is.

Befogadó

A kommunikáció befogadója az, akihez az üzenet eljut. Nagyon lényeges, hogy a közlő minél pontosabb isme-
retekkel rendelkezzen a vevőről (koráról, neméről, képzettségéről, az adott témában való jártasságáról, előzetes 
tapasztalatairól, elkötelezettségéről, intelligenciájáról). A befogadó minél alaposabb megismerése elősegítheti, 
hogy a kommunikátor képes legyen olyan rendszerbe szervezni az átadandó információkat, olyan hangsúlyo-
kat kialakítani a közlésfolyamatban, hogy az általa szándékolt befolyásolás sikeres legyen.
A meggyőzés során a kommunikátor elsődleges célja, hogy a befogadó(k) véleményében, attitűdjeiben és vi-
selkedésében mélyreható és tartós változásokat okozzon. A meggyőzés lépcsőfokai a következők: megértés, el-
fogadás, azonosulás. A meggyőzés alapfeltétele, hogy a befogadó a befolyásolására szánt érveket, álláspontokat 
megértse, majd a már megértett információkat fogadja el, s azonosuljon azok tartalmával, olyannyira, hogy 
viselkedését is a befolyásoló szándékához igazítsa. Fontos tudni, hogy viselkedésbeli változás nemcsak a befo-
gadó azonosulása során jöhet létre, hanem olyan hatások, kényszerítő erők is okozhatják, amelyek megszűntével  
a viselkedés visszaáll abba az alaphelyzetbe, mint ahonnan a kényszerítő erők megjelenésekor kiindult.

Viselkedésváltozás az alábbi formákban következhet be:

  behódolás (engedelmesség)

Behódolás akkor jön létre, ha a kommunikátornak hatalma van a befogadók fölött, jutalmazhat vagy bün-
tethet, képes befolyást gyakorolni a viselkedésükre akkor is, ha egyébként semmilyen vélemény- vagy 
attitűdváltozást nem sikerült elérnie náluk. A meggyőzés hatása behódolás esetén csak addig tart, amíg  
a befolyást gyakorló kommunikátor a szociális mezőben tartózkodik, illetve míg a befolyását érvényesíteni 
tudja velünk szemben. Hatalomként, befolyásoló tényezőként többféle, egymástól erősen különböző dolog 
is fennállhat, mint például emóció, fizikai kényszer. 
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Az emóció (szeretet, tetszés) hatására létrejövő viselkedésváltozás csak addig tart, míg a befolyásolt félnél fennáll 
az a pozitív emóció, ami kiváltotta az engedelmeskedést, az érzés eltűntével a viselkedésváltozás is megszűnik.

A fizikai kényszerrel kiváltott viselkedésváltozás szintén csak addig tapasztalható, míg a fizikai kényszer tart, 
ráadásul a fizikai kényszert erős negatív érzelmek kísérhetik, így a fizikai kényszerítés eszközével élő félnek 
számolnia kell azzal, hogy amint a befolyásolni kívánt fél feletti hatalma elvész vagy csökken, a viselkedésvál-
tozás megszűnése mellett esetleges megtorlásokra is számítania kell az elszenvedett fizikai és lelki sérelmekért.

  identifikáció (azonosulás)

Akkor beszélünk azonosulásról, ha a befogadók a kommunikátor által közölteket elfogadják, igaznak tartják, 
azonosulnak vele. A meggyőző kommunikáció leggyakoribb ambíciója az azonosulás. Ha ezt sikerül elérnie, 
a befogadók a kommunikátor által közölteknek megfelelően fognak véleményt alkotni, érezni, viselkedni még 
akkor is, amikor a kommunikátor távozik a befogadók által érzékelhető szociális térből, illetve kontrolláló 
funkciója megszűnik. Az azonosulás és viselkedésmódosulás egészen addig fog tartani, míg egy másik, még 
hitelesebb közlő fel nem lép.

  interiorizáció (belsővé válás)

Egy érték vagy vélekedés belsővé tétele, interiorizálása, a befolyásra való reagálás legtartósabb, legmélyebben 
gyökerező formája. Ebben az esetben a befolyásoló személy nagy hitelességgel, tekintéllyel rendelkezik, 
érzelmileg fontos a befogadók számára, így közléseit nemcsak hogy igaznak fogadják el, de az általa 
közvetített értékeket beépítik saját értékrendszerükbe. Ha pedig egyszer bekerült, függetlenedik a forrástól, 
mint saját érték lép működésbe, így rendkívül ellenálló lesz mindenféle változással szemben. Belsővé vált 
normáink, értékeink legtöbbjére a szocializációs folyamatban teszünk szert.

Az élménypedagógia az értékváltozást előidéző katartikus élményt használja fel a gyakorlatban.

Ahhoz, hogy kommunikációnk meggyőző legyen, szükséges átgondolnunk, hogy kikhez, milyen célcso-
porthoz mit szeretnénk eljuttatni. Hogy az általunk eljuttatni kívánt információ érthető legyen, az informá-
ciót a befogadó közeghez kell igazítani. Ennek lépései:

 az információ optimális mennyiségének kiválasztása (a túl sok és a túl kevés információ is félreértésekhez, 
konfliktusokhoz vezethet),

 az információ tagolása (hangsúlyos kezdés és befejezés, időnként ismétlés),
 az üzenet strukturálása (logikus érvrendszer, előnyök és hátrányok),
 pozitív megerősítés a hallgatóság irányába,
 minél több különböző kommunikációs csatorna felhasználása.

6.8 A VISSZAJELZÉSEK

A hatékony kommunikációban, a csoportmunkában és konfliktusok megoldásában is az egyik kulcstényezőt 
a visszajelzések adása jelenti. 

Különösen a „vak folt” területén jelenthetnek ugrásszerű fejlődést a visszajelzések.
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Vak folt4

Ezen a területen lehet azonban a legnagyobb ellenállásra is számítani. Általában az emberek védik magukat 
az énképükön kívül eső tapasztalatoktól, felismerésektől. Az ilyen jelzéseket és visszajelzéseket elutasítják. 
Ezért nagyon fontos a megfelelő, konstruktív visszajelzést adni, és elsajátítani, hogyan kell ezt tenni.

Három visszajelzési módot különítünk el:

  Az értékelő visszajelzés

Ez a visszajelzés minősítést tartalmaz, ami a másik félben védekezést vált ki. Nem tanácsos használni, mert 
a másik fél leértékelve és rosszul érzi magát ennek hatására, és harcot is indukálhat („már megint…”; „lusta 
vagy”).

  Az expresszív visszajelzés

Ez a visszajelzési forma a mások viselkedése általi saját érzelmeket juttatja kifejezésre, és nem tesz rá javaslatot, 
hogy az illető milyen magatartást vár el a többiektől, vagy az érintettől („bosszantasz”, „az idegeimre mész”).

Ez is tiltakozást vált ki másokból. Az értékelő és az expresszív visszajelzések általában úgy kezdődnek „Te”.

  A konstruktív visszajelzés

A konstruktív visszajelzés azokat a konkrét cselekvéseket nevezi meg, amelyekhez a személyes érzelmi reak-
ciók kapcsolódnak, és optimális esetben megoldási javaslatot is tartalmaz. („Nem tudok tovább koncentrál-
ni, ha ilyen halkan suttogsz. Beszélj, kérlek, hangosabban!”)
Ez a visszajelzési forma abból a vágyból alakul ki, hogy kifejezésre juttathassuk a saját érzelmeinket és igé-
nyeinket, és bevonjuk ezekbe a többieket is. Feltételezi a javaslat és az érzelmi reakció elismerését, elfogadá-
sát is. Csak akkor vehetek részt bensőségesen egy közös munkában, ha érdekelt vagyok abban.

4 Kispéter Andrea – Sövényházy Edit: Élménypedagógia; Bába Kiadó, Szeged, 2008.
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A konstruktív visszajelzés szabályai

A csoportmunka során mindig törekedjünk a konstruktív visszajelzésekre.

Visszajelzés adása

A visszajelzés adására minél gyorsabban, az első lehetőségnél kerüljön sor, mert ilyenkor nagyobb a sikere. 
Ez természetesen feltételezi azt, hogy az illető, akire vonatkozik, képes meghallgatni, odafigyelni. 

 Próbáld meg a helyzetet leírni, ábrázolni, ahelyett, hogy értékelnéd azt!

Ha megpróbálod elkerülni az értékelést, akkor a másik személynek nem kell védekeznie.

 Legyél konkrét és egyértelmű az általánosítás helyett!

A konkrét helyzetekben és példák alapján könnyebb állást foglalni. Közben azonban szorítkozz a megfigyelt 
magatartásra, amelyet a többiek ellenőrizhetnek és megváltoztathatnak!

 Magyarázd el, hogy hogyan érintett és befolyásolt téged mások magatartása, és milyen érzelmeket 
váltott ki mindez belőled!

 Beszélj egyes szám első személyben!
 Próbáld meg mások igényeit is figyelembe venni: a visszajelzés nagyon destruktív lehet, ha csak az 

adójának hajt hasznot!
 Javasolj alternatívákat és lehetséges megoldásokat is, melyek neked és másoknak is megfelelnek!
 Várd meg az érintett személy reakcióját!

A válaszából láthatod, hogy értette és elfogadta-e a visszajelzést. („Magyarázd meg nekem…”, „Hogy érted 
ezt…?”, „Köszi, oké.”)

Visszajelzés kapása

Az is nagyon fontos, hogyan reagáljunk a mások által adott visszajelzésekre.

 Figyelj oda a visszajelzésre!
 Köszönd meg az értékelést!
 Ne kezdj el spontán magyarázkodni!
 Adj értő visszajelzést!
 Törekedj a helyzet közös megoldására!

Visszajelzések gyakorlása

A visszajelzések gyakorlását már a program elején érdemes bevezetni, a résztvevőkkel elsajátíttatni a tech-
nikákat.

Feladat

Gyakoroltathatjuk is az elején például a résztvevők létszámánál több, pozitív visszajelzést tartalmazó kártyával, 
melyeket a csapattagoknak szét kell osztaniuk egymás között. Ezeken szerepelhetnek ilyen visszajelzések:

 Te kockáztattad a legtöbbet.
 Te nevettél a legtöbbet.
 Több mint megbízható vagy.
 Te voltál a legnagyobb támasz.
 Te gondoskodtál a többiekről a leginkább.
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Feladat

Alkoss az expresszíven vagy negatívan megfogalmazott mondatokból konstruktív visszajelzést!

Expresszív, negatív visszajelzés Konstruktív visszajelzés

Mindig elkésel. Engem zavar, ha nem tudunk időben kezdeni. Oda tudnál figyelni rá, 
hogy időben gyere vissza?

Veled nem lehet vitatkozni. Elveszítem a türelmemet. Ha nem figyelsz rám, nem szeretnék veled 
beszélni.

Hagyd már abba a hisztizést! Sajnálom a helyzetedet. De úgy gondolom, törekedj rá jobban, hogy 
megoldást találj, ne csüggedj el, ne láss mindent ilyen feketén.

Idegesítő vagy. Nem tetszik a viselkedésed, tudnád másképpen?

Ez iszonyatos.  
Mindig csak morogsz.

Látom, ahogy egyre inkább elveszítem a kedvemet és a motivációmat, 
amikor minden egyes javaslatra negatívan reagálsz. Tudnál valami 
pozitívval is hozzájárulni a dologhoz?

Ha nem tetszik, el is mehetsz. Gyere és gondoljuk át, hogyan is találhatnánk erre megoldást, amely 
mindkettőnk számára elfogadható!

6.9 AZ ISKOLAI ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROJEKT

Az iskolai élménypedagógiai projekt felépítése

Az élménypedagógiai munka leghatékonyabb formája, mely tartós attitűdváltozást eredményez, a legalább 
egy éven át tartó projekt. A projekt előkészítő fázisának elengedhetetlen eleme, hogy felmérjük az iskola,  
a település(rész), illetve a projektben részt vevő személyek erőforrásait, azaz ki, hol és miben tud segíteni  
a diákokkal közösen meghatározott témakörben, ami lehet bűnmegelőzés, egészségvédelem, környezet-
védelem vagy bármi. A híres sportolók, médiaszemélyiségek, érdekes emberek egy-egy munkacsoportot 
vezetnek – természetesen anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Ők a segítők. De részt vehetnek a munkában  
a szülők, a szülők munkahelyei, önkormányzati képviselők is. Ők biztosíthatnak helyszínt, esetenként 
anyagi forrást, előadót stb.
A diákok (főképpen iskolai osztályok számára ajánljuk) maguk választhatják ki, hogy milyen úgynevezett 
munkacsoportokban szeretnének dolgozni. A diákok fantáziája pedig határtalan, és számunkra, tanárok 
és felnőttek számára is néha megdöbbentő, mi mindenhez van kedvük a gyerekeknek. Az egyik osztályunk 
diákjai például a helyi vadasparkban kívántak segédkezni (fákat ültetni, állatok után takarítani, állatokat 
etetni). Egy másik csoport állami gondozott gyerekeknek rendezett meghatározott időközönként játékos 
délutánokat. És mindezt felnőtt befolyás nélkül, maguktól választották és hajtották végre nagy lelkesedéssel  
a diákok. Az egész iskolájukban pedig játékgyűjtést szerveztek, és a záróestre rászoruló gyerekeket hívtak 
meg, akik között szétosztották a hatalmas mennyiségű játékot, amit maguk válogattak szét életkor és nem 
szerint, hogy a kiválasztott gyerekek a lehető legjobban örülhessenek annak, amit kapnak.
A projekt során hónapokon keresztül előadók érkeznek az iskolába, a munkacsoportokba. A tanárok 
pedig az órai anyagukba építik be a programot (például idegennyelvórán összeállítanak egy szkeccset  
a bolti lopásokról, alkoholról vagy drogokról, más tanórákon beszédet, dalt írnak és adnak elő, vagy darabot 
tanulnak be a tanulók).
A projekt csúcspontja a tanév vége felé egy előre kiválasztott (például májusi) időpont lesz, amikor 3–4 ta-
nításmentes napra kivisszük a diákokat a szabadba. A diákcsoportot olyan határközeli helyzetekkel konfron-
táljuk, ahol muszáj egymást segíteniük, rá kell döbbenniük, hogy a feladatok csak csapatban végezhetők el  
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sikeresen. A diákoknak a „munka” közben meg kell ismerniük önmagukat, hogy mikor és mennyire terhel-
hetők, hogyan küzdhetik le a félelmeiket. Fontos, hogy a projekt akkor lesz sikeres, ha mindannyian meg-
valósítják a szabadon kiválasztott feladatokat, így megtanulják a közös munkát, a közös örömöt értékelni, 
és a saját határaik, félelmeik, önmaguk megismerése a cél. Az öröm pedig, hogy megcsinálták, új emberré 
varázsolja őket. Olyan emberré, akik tudják, hogy nem csak drogokkal, alkohollal és nikotinnal tudnak 
maguknak örömöt szerezni, hanem vannak olyan szabadidős foglalatosságok, (akár extrém) sportok, ame-
lyek ugyanezt az élményt vagy még jobbat biztosítanak. Erre a 3–4 napos „élménypedagógiára” azért van 
szükség, mert ez teszi feledhetetlenné a projektet, erre fognak mindig emlékezni, és az emlékezés mindig azt  
a célt idézi fel bennük, aminek kapcsán mindebben részesültek: ez pedig a bűnmegelőzés. A projekt lezárása 
egy záróesten történik, ahol a támogatók (ha vannak ilyenek) meghívottként a beszámolók kapcsán részesei 
lehetnek az elért sikernek, láthatják a munkájuk gyümölcsét, azt, hogy mindez nem volt hiábavaló.
Sarkalatos pont lehet, hogy hogyan soroljuk be a diákokat az egyes munkacsoportokba. Fontos, hogy 
a diákoknak maguknak kell jelentkezniük! Amennyiben nem iskolai osztályban kívánjuk a programot 
megvalósítani, úgy a munkacsoportokat tartalmazó plakátot ki kell függeszteni, illetve az információt  
a lehetőségről minden diákhoz el kell juttatni. A diákok megjelölik, hogy melyik munkacsoport érdekli őket 
1., 2. és 3. helyen. Így a tanárok be tudják őket osztani. Természetesen nem kerülhet be mindenki az első 
helyen megjelölt munkacsoportba, de legrosszabb esetben is a 3. helyen megjelöltbe be kell férnie.
Biztosítani kell az önkéntességet, hiszen minden embernek a tanulási modelljében van egy pánik zóna, és 
ebbe nem szabad behatolni, hanem csak a pánik zóna határait szabad fellazítani, kiszélesíteni, hogy az egyéni 
tanulási zóna bővüljön. Például ha egy diák fél a víztől, nem felel meg neki a kajaktúra, illetve a búvárkodás. 
Ezekkel a dolgokkal nem kell külön foglalkozni, hiszen az önkéntesség biztosítja, hogy ilyet a diák nem fog 
magának kiválasztani.
A munka csúcspontjaként mindezt követi a pánik zóna megismertetése a 3–4 napos kültéri (outdooring) 
oktatáson, majd az egész projektet egy nagy volumenű záróest koronázza meg, ahová meghívást nyernek  
a szülők, tanárok, cégek képviselői, akik támogatást adtak, a média és a város/falu prominens személyiségei. 
Kiemelten fontos az egész projekt során, hogy az egyik elsődleges cél a tanulók önállóságának a növelése.  
A munkacsoport-vezetők, a segítők facilitátorok, akik „csak” segítenek a diákoknak a céljaik megvalósításá-
ban, a záróest megszervezésében, de az érdemi munkát, a kirándulás megszervezését kivéve, a diákok végzik.

Az érintettek köre

Kihagyhatatlan lépés a szülői értekezlet, amikor írásban be kell szerezni a szülők engedélyét a projekt 
lefolytatásához. Ha ez nincs meg, nem indulhat meg a projekt. A szülőknek is tudniuk kell, mi és miért tör-
ténik, hogyan segíthetik a munkát, mit várunk ettől az évtől.
A szülői értekezleten az igazgató(nő), az osztályfőnök(ök), a rendőrség képviselője, illetve más, a projekt-
ben részt vevő szakemberek bemutatják a projektet. Különös hangsúlyt kell fektetni az „outdoor” projektré-
szek ismertetésére, hiszen a szülőknek el kell mondani, hogy mit és miért csinálunk, miért elengedhetetlenek  
az élménypedagógiai (alacsony és magas kötéltechnikás) részek. Ezeket kompetens embereknek kell előadniuk, 
a módszerek célja ezért nem szerepel ebben a leírásban. A szülői értekezlet megrendezése a szervezők dolga.

A munkacsoportok

Minden, amire egy csoportnak szüksége van, megengedett.

Legyen szó például prózamondó versenyről, színdarabról, hangszerkészítésről, gyors folyású patak fölötti 
híd építéséről, tutajkészítésről és kipróbálásáról, tanulóösvény készítéséről erdőben, mindent szabad.

Nem szabad határt szabni a fantáziának. Fontos, hogy a csoport közösen oldja meg a problémát, mindenki 
fontos, mindenki hozzáad, és a feladat csak akkor sikerül, ha a csoport együttműködik. A munkacsopor-
tok tapasztalatait, lefolyását a záróesten be kell mutatni – ez is határközeli élmény. Továbbá szükség van 
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olyan diákokra, akik filmeznek, beszámolnak, sajtóanyagot készítenek. Érdemes interneten is megjelentetni  
a projektet és lefolyását.
Rengeteg mindent lehet csinálni, legyen szó segítésről, kísérletezésről, új ismeretek szerzéséről. A cél, hogy 
a diákok motiváltak legyenek, lehetőleg legyen elért hatás, kézzel fogható eredmény. Ezeket pedig elő kell 
adni a záróesten.

Az outdooring

A diákoknak nem kötelező a részvétel a kültéri program embert próbáló eseményeiben. Azonban ne hagy-
juk figyelmen kívül, hogy ez a program sava-borsa, itt dőlnek el a nagy dolgok, itt történhet meg a csoda, 
azaz aki ebből kimarad, akit nem sikerül a programmal határközeli helyzetbe hozni, az bizony sokkal keve-
sebbet kap, kevesebbet fejlődik. 
Határhelyzetbe sokféleképpen hozhatók a diákok, nem kell hozzá feltétlenül hegyet mászni. Egy alföldi 
pusztában eltöltött néhány nap ugyanazt eredményezi, sőt kevésbé költséges. Egy a fontos, ne vidámparkba 
vigyük a diákokat, ahol a hullámvasútra és egyéb játékokra felülve egy csomó pénzt költenek el, mert ez nem 
hozza meg a kellő hatást, így nem alakul ki a csoportélmény. Azt egyébként is bármikor megtehetik, nem 
életre szóló élmény.
Ma már könnyebb a helyzet, hiszen számos helyen nyíltak úgynevezett kalandparkok, így a belépő meg-
fizetésével elérhető a kötéltechnika is, nem kell saját képzett szakemberekkel rendelkezni. Arra azonban 
fordítsunk nagy figyelmet, hogy az élménypedagógia sokkal több, mint a kalandparki játékok kipróbálása, 
azaz egy vidámparkhoz hasonló „élményfogyasztás”! A játéknak a tanulás részét kell képeznie, amelyhez 
elengedhetetlen, hogy a játékok és azok „elvégzése” komoly terv alapján előre meghatározott folyamatban, 
sorrendiségben és módszerekkel történjen.
A projektben olyasmiket szervezünk meg, amiket a munkacsoport tagjai eltérően élnek meg, együtt rea-
gálnak rá, és ha lehetséges, a mindennapokba integrálnak. Az élményt azonban nem szabad „fogyasztani”, 
mert nem csak felszíni boldogságérzetet akarunk elérni. Az élményt tudatosan kell élvezni, mélyrehatónak 
és felejthetetlennek kell lennie. Mottó: Tudatos élvezet az önkéntelen fogyasztás helyett! Minden tevé-
kenységnél meg kell határozni, hogy „mit kell elsajátítaniuk a résztvevőknek, milyen célt akarunk elérni?”.  
A diákoknak a végén tudatosan meg kell fogalmazniuk, amit átéltek, szembe kell nézniük az egyéni stressz- 
és krízishelyzetekkel, hogy az élményeikből tapasztalatot alkothassanak.

A záróest

A záróestet is a diákok szervezik és bonyolítják le. Minden egyes projektet és tevékenységet be kell mutatni 
valamilyen formában. Elő kell adni a színdarabot, az önvédelmi mozdulatokat, a megírt dalokat... Bemutat-
hatók a projekt részei prezentációval, fényképekkel, elmeséléssel.
A vendégek a szülők, rokonok, osztálytársak, a projekt támogatói, érdeklődők, és természetesen elmaradha-
tatlanok a meghívott vendégek is. Ha lehetséges, a záróest ne az iskolában legyen, hanem egy ünnepi alka-
lomra alkalmas teremben. Ha nem lehetséges, akkor marad az iskola. A záróest is a projekt szerves része, 
pozitív befejezése, és ennek is különlegesnek kell lennie.
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7 SEGÉDANYAGOK

7.1 MÓDSZERTANI SEGÉDANYAGOK

Térbeli skála

Időtartam 40 perc

Létszám 10–20 fő

Fejlesztett készség önismeret, fókuszálás, figyelem

Eszközök flipchart papír, filcek

Előkészítés —

Játékleírás, variációk

Ez a módszer segít abban, hogy a résztvevők bármilyen helyzetben megoldást találjanak a problémákra.  
A megoldás fókuszú megközelítés nem a problémákra helyezi a hangsúlyt, hanem segít abban, hogy a figye-
lem mindvégig a megoldásra irányuljon. A térbeli skálázást rövid idő alatt meg lehet csinálni szinte bárhol, 
ráadásul minden korosztály érti, a gyerekek is. 
A feladatot párban oldják meg a résztvevők. Mindenki olyan párt keressen magának, akivel szívesen dolgo-
zik együtt. Ha páratlanul vannak, akkor érdemes az egyik trénernek is beszállni. 
A páros munka során először az egyikük skálájával dolgoznak, majd a másikéval. Az instrukcióban érdemes 
elmondani, hogy mindenki olyan kérdést, problémát vigyen be a feladatba, ami valóban foglalkoztatja, ami 
egy élő helyzet az életében, mert csak akkor fogja megtapasztalni, hogy milyen sokat tesz hozzá a megoldáshoz 
a térbeli skála eszköze. Egy skálára 15–20 perc jut, utána csere, és a páros másik tagja is skálázza a saját ügyét.

A skála 10-es fokán van mindaz, amit a résztvevő a legmerészebb reményei szerint csak el tud képzelni, 
vagy még azon is túl. Az egyes ennek az ellenkezője.

A feladat: akinek az ügyével dolgoznak, ő mondja meg, hogy a térben hol az ő skálája, hol az egyes, hol a 
tízes. Álljanak oda mind a ketten. Az első kérdés, amit a résztvevő párja tesz fel: 

 Hol állsz most ezen a skálán? Állj is oda, kérlek! 
 Mi van már meg itt? És még mi?
 Bármekkora számot is mondott a résztvevő, arra kérdezünk rá, hogy mi van meg ott, miért ennyi, és 

nem kisebb?
 Milyen jelekből veszed észre, hogy egyet előre léptél? (Lépjen is egyet előre).
 A skála ezen fokán mi minden van már, ami előtte nem volt?
 És még mi? Mit csinálsz itt másképp?
 Nézzük meg a 10-est! Lépjen is oda az ügyfél.
 Mi van meg itt, ami korábban nem volt? Mit csinálsz másképp?
 Hogyan telik itt a 10-en egy napod? A környezeted hogyan reagál?
 Mi az, ami már most is ugyanígy működik?
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Tapasztalatok, tanácsok

A Térbeli skála kérdezője figyeljen arra, hogy a kérdéseit kijelentő mód jelen időben tegye fel. Sem a feltételes 
mód, sem a jövő idő nem megfelelő, mert akkor a válaszok is hipotetikusak lesznek, pedig a cél az, hogy  
a 10-en található vágyott jövőt reális valóságként élje meg a válaszadó. 

Fontos, hogy csak arra kérdezzünk rá, ami működik, arra, amit a résztvevő másképp csinál a skála egy ma-
gasabb fokán. 

Reflexió 

Miután mind a két résztvevő skáláján végigmentek, nagy körbe üljenek vissza, és mondják el az élményeiket. 
Érdemes teret hagyni minden párosnak, hogy röviden mesélje el, milyen volt számukra ez a feladat. Hogyan 
volt hasznos? Mit adott hozzá az, hogy a térben is lépkedni kellett?

Tanulási zónák

Időtartam 20–30 perc

Létszám 10–30 fő

Fejlesztett készség önismeret, tudatos tanulás

Eszközök két kötél, feladatlapok

Előkészítés fénymásolás

Játék leírása

A földön két kötéllel koncentrikus köröket alakítunk ki. Ezekkel jelöljük a komfort és tanulási zónákat, ami 
ezeken kívül esik, az a pánik zónába tartozik. A trénerek a résztvevőkkel közösen olyan kérdéseket dolgoz-
nak ki, amelyeket úgy válaszolnak meg a csapattagok, hogy a megfelelő zónába állnak.

A megnevezett példákból a csapattagok formálhatnak célokat. Minden válasz, ami a tanulási zónába esik, 
megfelelő tanulási cél lehet az egyén számára.

Lehetséges kérdések az értékeléshez

 Mennyire nem esik nehezemre, hogy a csapatban a feladatmegoldás, munka közbeni stresszemről beszéljek?
 Mennyire könnyű az elismerésemet, dicséretemet kifejezésre juttatni?
 Mennyire esik nehezemre újat tanulni?
 Vissza tudom magam fogni, hogy valakinek teret engedjek?
 Mennyire esik nehezemre a csoportban őszintén beszélni?
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FELADAT VÁLASZ

Erősségek és képességek
Nevezzen meg legalább hármat!

Tanulási zóna
Gondoljon a személyes vagy szakmabeli céljaira! 
Nevezzen meg legalább két különböző ilyen célt!

Pánik zóna
Túl nagy, nem elérhető és ezért frusztráló célok. 

Nevezzen meg legalább egy olyan dolgot, amitől fél, 
vagy amit megoldhatatlannak tart!

Gondolja át, milyen komfort zónába eső képességei és erősségei tudnának Önnek segíteni abban, hogy  
a tanulási zónájába eső egyik célját elérje!

Csoportszerepek

FELOLVASÓ

Közös források használatakor, mindenkit érintő 
feladatoknál, törekedve az érthetőségre.

CSOPORTVEZETŐ

A csoportnak ki kell választani azt a személyt, aki 
koordinálja a munkát, és döntéshelyzetben vállalja 
a felelősséget a kompromisszumos megoldás 
megszületéséért. A csoport aláveti magát az általa 
képviselt közös döntésnek.

MEGÉRTÉS-MESTER

Meggyőződik arról, hogy mindenki tisztában 
van-e a feladattal, a megértést is ellenőrzi.

IDŐFIGYELŐ

Gondoskodik arról, hogy a csoport a megadott 
időn belül oldja meg a feladatot.

Rendszeresen figyelmeztet az idő múlására.

ESZKÖZFELELŐS

Kiosztja, begyűjti az eszközöket, gondoskodik 
arról, hogy azokat társai rendbe rakják.

JEGYZŐ

Leírja a csoport döntéseit és megoldásait.

FELADATMESTER

Feladata, hogy a csoportot rászorítsa a feladatra, 
ellenőrizni, hogy mindenki dolgozik-e. Ügyelnie 
kell arra, hogy a közös munka során a csoport ne 
térjen el a feladattól.

EGYETÉRTÉS-MESTER

Az egyetértést igénylő feladatok, válaszok, 
megoldások esetén egyetértéshez segíti, irányítja  
a csoportot.

CSENDKAPITÁNY

Gondoskodik arról, hogy a csoport ne beszéljen 
annyira hangosan, hogy az áthallatsszon a többi 
csoporthoz.

LELKESÍTŐ

Olyan pozitív személyiség, aki a csoport állandó 
motivációjáért felelős, ha a lelkesedés alábbhagy, 
akkor megpróbálja biztatni, dicsérni a többieket.
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A csoport számára hasznos személyiségek

TÍPUS JELLEMZŐI ELŐNYÖS 
TULAJDONSÁGAI HIBÁI

MEGVALÓSÍTÓ 
konzervatív,

kötelességtudó,
kiszámítható 

jó szervező, gyakorlatias 
gondolkodású, kemény 

munkához szokott,  
fegyelmezett 

rugalmatlan,  
kevéssé fogékony  
az új ötletek iránt 

KOORDINÁLÓ

nyugodt,  
biztos magában,  

kiegyensúlyozott,  
társaságkedvelő

képes mindenkit  
előítéletek nélkül és  

pusztán érdemei alapján 
értékelni, célorientált

átlagosan kreatív  
és intelligens

FORMÁLÓ

ideges, aktív, dinamikus, 
ambiciózus, vállalkozó 

szellemű, nyugtalan, do-
mináns

küzd a cselekvés képtelen-
ség, a hatékonyság  

hiánya, az önelégültség, 
az önáltatás ellen

manipuláló,  
ingerültségre,  

türelmetlenségre és  
erőszakra hajlamos

ÖTLETADÓ
domináns, introvertált, 
individualista, kreatív, 

innovatív

a szellem embere,  
komoly gon dolkodású,  

új utakat keres, képzelet-
gazdag, nagy tudású,  

kiváló értelmi képessé-
gekkel rendelkezik

a fellegekben jár, nem 
törődik a részletekkel  

és a formaságokkal

FORRÁS-
FELTÁRÓ

kiegyensúlyozott, domi-
náns, nyitott, törekvő, 

érdeklődő, kommunikatív

jó kapcsolattartó,  
jól értesült,  

meg tud felelni  
a kihívásoknak

a kezdeti lelkesedés  
lankadásával elveszíti ér-

deklődését

ÉRTÉKELŐ kiegyensúlyozott, komoly, 
megfontolt, józan

jó ítélőképességgel  
rendelkezik, előrelátó, 

gyakorlatias

alulmotivált,  
másokat sem inspirál

CSAPAT-
JÁTÉKOS

nyitott, együttműködő, 
társas hajlamú,  

jóindulatú, érzékeny

jól reagál különféle  
személyiségekre  
és szituációkra,  

erősíti a csapatszellemet

a kritikus pillanatokban 
határozatlan, krízishely-
zetben döntésképtelen

BEFEJEZŐ
precíz, rendszerető, lelki-

ismeretes,  
szorongó

tökéletességre törekszik, 
nem hagy semmit befeje-

zetlenül

csekélységek miatt  
aggódik, nem tudja  
„elengedni magát”

MEGVALÓSÍTÓ
Céljai megegyeznek a csapat céljaival. A többiek megbíznak benne. A kitűzött célok elérése vezérli, hatéko-
nyan és rendszerezetten dolgozik. Gyakran vállal föl olyan szerepeket, melyeket a többiek nem vállalnak. 
A döntéseket és elképzeléseket hatékonyan alakítja konkrét feladatokká. A tervek hirtelen megváltozása 
zavarba ejtheti. Gyengesége, hogy ha versengésbe kezd egy pozícióért, mindent elkövet, hogy azt el is érje.

KOORDINÁLÓ
Szociális vezető, szervezi a csoport munkáját és erőforrásait. Tisztában van a csoport erősségeivel és gyen-
géségeivel, és azon dolgozik, hogy a lehetőségeket kihasználja. Erős dominanciával és elkötelezettséggel bír 
a csoport céljai iránt. Nyugodt, bátorító, önfegyelemmel rendelkezik és támogató. Az elkötelezettséget érté-
keli. Nem kiemelkedőek a kreatív és intellektuális képességei. A csoport valós céljait és prioritásait megha-
tározza. Módszeres, összehangolja az együttműködést, mindenkinek megtalálja az erősségét. Meghatározó,  
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de nem fölérendelődő, könnyen teremt és tart kapcsolatot másokkal, az emberekhez bizalommal közelít, 
amíg nem adnak okot a bizalmatlanságra.

FORMÁLÓ
A formáló állítja föl a célokat és prioritásokat, ezáltal alakítva a csoport erőfeszítéseit. Machiavellista stílusú, 
gyakran immorális és tiltott eszközökhöz is folyamodik, ha szükségesnek érzi.

A szociális vezetővel ellentétben őt a feladatok megoldása vezérli, érdekli. Szembesíti a csoportot hibáival, 
így rossz érzéseket kelthet másokban. Tele van energiával, érzelmei néha elsodorják, türelmetlen és impulzív. 
Frusztrálja, ha váratlan akadályba ütközik, aminek megoldására nincs eszköze. Szereti a változásokat. Alap-
vető szerepe a csoportban, hogy a csoportmunkának irányt adjon, egyesíti a törekvéseket és az elképzeléseket. 

ÖTLETADÓ
Ő dolgozza ki az innovatív ötleteket, a csoport működéséhez, tevékenységéhez és céljaihoz. A nagyobb ösz-
szefüggések érdeklik, a részletek irányában elvesztheti érdeklődését. A csoport munkáját hatékonnyá teszi 
ötleteivel, elképzeléseivel. A tervekkel, nagy összefüggésekkel foglalkozik, a részletek nem érdeklik, sokszor 
követhet el hibát. Éles elméjű, de emiatt lehet hideg, vitában nehezen talál ellenfélre, de ha mégis, a kritikát 
nehezen viseli. Nem könnyű vele együttműködni, de ő az, aki a megoldást kitalálja és előreviszi.

FORRÁSFELTÁRÓ
Beszámol az ötletekről és új fejlesztésekről a csoporton kívül, hasznos külső kapcsolatokat épít ki. Általában tud-
ja, hogyan lehet összepárosítani a közös érdeklődésű embereket. Tudja, hogyan segítheti a problémamegoldást.

A hálózatépítés és a team számára hasznos erőforrások összegyűjtése a feladata. Igen kiterjedt kapcsolati 
rendszert működtet, ezeket a kapcsolatokat gyorsan és hatékonyan mozgósítja, szükség esetén a csoport 
diplomatája. A csoport többi tagja által a legkönnyebben elfogadott, szimpatikus szerep. Laza, mindig ren-
delkezésre áll. Könnyen lelkesedik, de ugyanilyen könnyen el is veszti érdeklődését. Nyomásra van szüksége 
ahhoz, hogy feladatait végezze.

ÉRTÉKELŐ
Az objektív elemzés, az ötletek és döntések értékelése jellemzi. Nem ragadja el a lelkesedés, és megóvja a cso-
portot a vakmerő ötletektől és döntésektől. A többieket nem tudja motiválni, hiányzik belőle az inspiráció.

Komoly ismereteket és éleselméjűséget követelő szerep, célja a folyamatos és rendszeres elemzés. Nem lehet 
eltéríteni attól az állásponttól, amire az elemzéssel jutott, ezzel nem egyszer elkeserítheti a csoportot.

Verseng a vezető és tervező szerepekkel. Legnagyobb erénye, hogy nagy mennyiségű információt képes  
értelmezni és értékelni.

CSAPATJÁTÉKOS
Kapcsolatorientált, támogató szerep. Nagyon népszerű típus, mert nagyon alacsony dominanciájú szerep 
erős szociális beállítottsággal. Elősegíti a csapatszellemet, javítja a személyek közötti kommunikációt 
és csökkenti a konfliktusok kialakulását. A csoport legérzékenyebb tagja, mások szükségleteit, félelmeit, 
érzelmi hullámzásait érzékeli és kezeli. A csoport lelke, lojális a csoporttal. Nem szereti a konfrontációkat,  
ő teremti meg az egységet és a harmóniát a csoporton belül.

BEFEJEZŐ
A haladást segíti és megóvja a projektet, amikor a lelkesedés kihálóban van. Jó tervező, alkalmazó. Zavarja, 
ha a csoport kiszalad az időből, és ha a munkát nem tudja befejezni. A haladás segítése, a határidők betar-
tatása és a feladat befejezése a faladata. Az foglalkoztatja, mi romolhat el, mi nem sikerülhet a csoportnak. 
A részletek aprólékos elemzése és értékelése miatt szem elől tévesztheti az eredetileg kitűzött célt. Személyes 
felelősséget érez és vállal a csoportban folyó munkáért. Másokat munkára késztet.
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Értékelő lapok

Egyéni értékelő lap

 A legfontosabb dolog, amit a feladat során megtanultam, hogy  

  

 

 Az tetszett a leginkább, hogy  

 Az okozott problémát, hogy  

   -tól tanultam a legtöbbet, mert  

  

 Arra vagyok a legbüszkébb, hogy  

 Féltem, mert  

  Jó érzést okozott, hogy  

SZEMPONTOK IGEN RÉSZBEN NEM

A feladat tervezésében sok hasznos ötlettel vettem részt.

Átgondoltam, hogyan építsem fel mondanivalómat, hogy társaim 
minél jobban megértsék.

Figyelmesen meghallgattam a többieket.

Rákérdeztem arra, amit nem értettem.

Aktívan vettem részt a gyakorlati feladatokban.

Elmondtam, ha volt ötletem.

Elmondtam, ha volt észrevételem.

Elmondtam, ha nem értettem egyet valamivel.

Fegyelmezetten viselkedtem.

Nem beszélgettem, mikor más beszélt.

Követtem a kialakított tervet, a megállapodást.

Hasznos voltam a csapat számára.

Volt bennem félelem.

Volt problémám a feladattal (féltem, felismertem a korlátaimat... stb.),  
és ezt el is mondtam a csapatnak.

Kivontam magam a feladat közös megoldásából.
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Csoportértékelő lap

A csoport neve:  

A csoporttag neve:  

Ma   dolgozott a leghatékonyabban a csoport jó teljesítményéért.

Ma   volt a feladat hőse, mert  

Ma   volt a csoport irányítója/moderátora.

Ma   nagyon jó hozzászólásai voltak.

Ma   vagyok a legbüszkébb, mert  

 

Csoportunk jól csinálta, hogy  

 

A csoport munkájában problémát okozott, hogy  

 

Hogy jobbak legyünk, figyelnünk kell arra, hogy  

 

A csapat önszerveződésének értékelése    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10, mert  

 

A csoportmunka működése    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10, mert  

 

Milyen problémák léptek fel a feladat megoldása közben, és hogyan oldották meg őket?  

 

 

Mi volt az oka annak, hogy a feladatot sikeresen végrehajtottátok, vagy nem hajtottátok végre?  
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Fénymásoláshoz

A csoportdinamika megítélése

Ki adott sokat a csoport számára?  

Ki vett részt aktívan a megoldás megkeresésében?  

Ki szeretett volna aktívan részt venni a megoldásban, de senki nem támogatta ebben?  

Ki tud a csoportnak extra energiát adni?  

Kinek tartozol elnézéskéréssel?  

Ki veszi zokon mások visszajelzéseit?  

Ki figyeli meg alaposan a dolgokat?  

Ki az, akinek szinte mindig jó gondolatai vannak?  

Ki képes előre gondolkodni?  

Ki segít és támogat mindig másokat?  

Ki figyel oda mindig a biztonságra?  

Ki értékel nagyra másokat?  

Ki az, akire mindig lehet számítani?  

Ki tud jól meghallgatni és megérteni másokat?  

Ki a hangulatfelelős?  

Ki nem adja fel egykönnyen?  

Ki tartja össze a csapatot?  

Ki tartja szem előtt a közös cél elérését?  

Ki tud fair kritikát gyakorolni?  

Kiben bízik a legtöbb csapattag?  

Ki irányít?  

Ki adott nagy segítséget?  
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7.2 TESZTEK

Négy szín kérdőív

Válaszd ki a négy jellemzőpár közül azt, ami leginkább jellemző rád és karikázd be az előtte lévő betűt.  
A végén add össze a betűket.

1.
A gondos és elemző
B állhatatos és odafigyelő
C befolyásoló és teátrális
D jó stratéga és nyomuló

14.
D erős akaratú és célratörő
A érvekre és tényekre koncentráló
C érzelmileg motivált és magával ragadó
B odafigyelő és érzékeny

2.
C szeretetreméltó és gyors
B megbízható és visszafogott
D erőteljes és célorientált
A rendszeres és logikus

15.
A rendszerben gondolkodó
C vidám és népszerű
B békítő és megnyugtató
D iránymutató és erőt adó

3.
B nyugodt és kiegyensúlyozott
D eltökélt és domináns
C vidám és társaságkedvelő
A pontos és részletekbe menő

16.
C meggyőző és mozgékony
D határozott és azonnal cselekvő
A fegyelmezett és lépésenként haladó
B toleráns és nyugodt

4.
D önbizalommal teli és dinamikus
A rendszerető és tömören fogalmazó
B családias és kiegyensúlyozott
C beszédes és könnyed

17.
B empátiával teli és türelmes
A független szellemű és fegyelmezett
D feladatorientált és kompetitív
C vitára kész és spontán

5.
A logikus és tisztafejű
D egyenes és megkérdőjelező
B hűséges és alkalmazkodó
C emberszerető és aktív

18.
C másokra hatni tudó és impulzív
B odafigyelő és másokkal törődő
A nem részre hajló és objektív
D versenyre hívó és célratörő

6.
B kapcsolatépítő és elfogadó
C kifejező és reménnyel teli
D hatalmat gyakorló és önérvényesítő
A gondolkodó és önálló

19.
A rendszerben gondolkodó és felkészült
D bátor és független
C nyitott és extrovertált
B tanácsadó és másokkal törődő

7.
C meggyőző és rábeszélő
A kérdező és elgondolkodó
D gyorsan reagáló és kezdeményező
B megbízható és korrekt

20.
D jól kommunikáló és erős akaratú
C spontán és ötletekkel teli
A a dolgokat átgondolni szerető és racionális
B békéltető és harmóniára törekvő

8.
D eltökélt és önbizalommal teli
C társaságkedvelő és vidám
B hűséges és segítőkész
A megbízható és korrekt

21.
A jól szervezett és elgondolkodó
B türelmes és másokat támogató
D erős és hatékonyan érvelő
C másokat bevonó és nyitott

9.
B érzékeny és diplomatikus
A pontos és kimért
C bátorító és elismerő
D eredményorientált és gyors

22.
D objektív és kihívó
B nyugodt és békés
A tényekhez és konvenciókhoz ragaszkodó
C élettel teli és befogadó

10.
D felelősségteljes és határozott
B visszafogott és együttműködő
C nyitott és társaságkedvelő
A részletekbe menő és pontos

23.
C lelkesítő és energiát sugárzó
D előrevivő és gyakorlatias
B figyelmes és másokkal törődő
A részletekbe menő és fókuszált

11.
C együttműködő és impulzív
A racionális és tényszerű
B kiegyensúlyozott és kedves
D feladatra koncentráló és praktikus

24.
B támogató és hűséges
D független és bátor
A elemző és alapos
C társaságkedvelő és élettel teli

12.
A elemző és alapos
C barátságos és szórakoztató
D versenyszellemű és irányító
B jóindulatú és segítőkész

25.
A óvatos és pontos
D egyenes és célratörő
C optimista és feldobott
B elfogadó és megbízható

13.
B közvetlen és bizalommal teli
C érzelemmel teli és lelkesítő
A objektív és elemző
D aktív és irányító

A (kék) B (zöld) C (sárga) D (piros)
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DISC jellemzők

KÉK ZÖLD SÁRGA PIROS
ERŐSSÉGEK

tudáscentrikus és részletező
tesztelő kérdéseket tesz fel
alaposan utánajár a dolgoknak
a szakértelem légköre veszi 
körül

hosszú távú és mély 
kapcsolatokat épít ki
ösztönösen jól meg tud 
hallgatni másokat
őszinte és melegszívű
kitartó

gyorsan épít ki kapcsolatokat
barátságos és közvetlen
rugalmas és jó a fantáziája
jó előadói készséggel 
rendelkezik

magabiztos, határozott
szereti a kihívó feladatokat
összpontosít
befolyásol másokat

GYENGESÉGEK
nehéz vele először kapcsolatot 
teremteni
kérdései bírálónak vagy 
érzéketlennek tűnnek
átnézhet mások érzésein
lényegtelen részletezésbe 
bocsátkozhat

lassan alkalmazkodik
nem igazán lelkes a döntések 
meghozatalában
kerüli az elutasítást
a nehézségeket hajlamos 
személyes konfliktusként 
megélni

néha hiányzik az 
összpontosítás
sokaknak túl lezsernek tűnik
nem túl gondos a tervezésben 
és utókövetésben
elvesztheti az érdeklődését

nem túl figyelmes hallgató
arrogánsnak tűnhet
túl erőszakos lehet
nem vár visszajelzésre

VISELKEDÉS
feladatközpontú és 
introvertált
önálló és módszeres
a feladat fontos
pontos, elemző
lelkiismeretes, pontos, precíz
tényfeltáró
diplomatikus

emberközpontú és introvertált
igazi csapatjátékos
lassú tempó és megnyugtató 
stílus
kedves, türelmes
higgadt
őszinte, megértő
szoros emberi kapcsolatok a 
fontosak

emberközpontú és extrovertált
az emberekhez bizalommal 
közeledik
nyílt és közvetlen
önbizalommal teli, meggyőző
lelkes, derűlátó
népszerű, társaságkedvelő
időnként felületes
elfogulatlan, optimista

feladatközpontú és 
extrovertált
közvetlen és független
célratörő, eredményorientált
domináns, versengő
gyorsan dönt, kezdeményező, 
merész
határozott és tetterős

SZEMÉLYES STÍLUS
részletekbe menő kérdések
kimértség
üzleti fókusz
minimális arcjáték
megfontolt válaszok

lassú közeledés a témához
olykor habozik
lassabb beszéd
szünetet tart a válasz előtt
„kérdező” stílus

lelkes és szociábilis
gyors ütem
közvetlen stílus
sok mosoly és gesztus
olykor komolytalannak, 
nyeglének tűnhet

direkt, közvetlen
magabiztos
olykor közbevág
lényegre irányuló kérdések
„utasító” stílus

TESTBESZÉD
visszafogott
kevés mimika
nincs testi kontaktus
merevebb test
üzletszerű

nyugodt, visszafogott
megszakított szemkontaktus
lágy kézfogás
kevés gesztus
ne érintsd meg

nyitott, reagál
több mimika
több testi kontaktus
laza testtartás

előrehajol
teljes szemkontaktus
agresszív
türelmetlen
több gesztus
erős kézfogás

VERBÁLIS STÍLUS
fegyelmezett
kevés érzés
monoton
üzletszerű
kritikus
szőrszálhasogató
nyers

kérdez
lassúbb
csendesebb
előbb gondolkodik
diplomatikus
elhallgat

érzelmesebb
élénk
laza
kifejező
személyes kérdéseket tesz fel

parancsoló
gyors
kitölti a csendet
magabiztos
gyors válasz
spontán
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KÉK ZÖLD SÁRGA PIROS
EGY JÓ NAPON…

óvatos 
precíz
körültekintő
formális
elemző
tárgyilagos

gondoskodó
türelmes
megosztó
nyugodt
kedves
megbízható

társasági
nyílt
dinamikus
lelkes
meggyőző
fantáziadús

versenyző
elszánt
határozott
céltudatos
irányító
erős akaratú

EGY ROSSZ NAPON…
gyanakvó
rideg
határozatlan
kritikus
mérgelődő

konok
szelíd
magába forduló
makacs
konfliktuskerülő

szétszórt
ingerlékeny
szószátyár
indiszkrét
kapkodó

agresszív
ellenőrző
hatalmaskodó
intoleráns
ellentmondást nem tűrő

HA VELE KOMMUNIKÁLSZ, TEDD:
Légy felkészült és alapos!
Írd le a dolgokat!
Adj időt a részletek 
átgondolására!

Legyél türelmes és támogató!
Lassíts le a ritmusára!
Kérdezd meg a véleményét,  
és hagyjál időt a válaszadásra!

Legyél barátságos!
Legyél szórakoztató, ösztönző!
Legyél nyitott és rugalmas!

Legyél egyenes, lényegre törő!
Az eredményekre, a célokra 
összpontosíts!

HA VELE KOMMUNIKÁLSZ, NE TEDD:
Ne gyere közel, ne öleld át!
Ne legyél nyegle bizonyos 
kérdésekben!
Ne változtass a rutinon 
anélkül, hogy szólnál!

Ne élj vissza a jó 
természetével!
Ne kényszerítsd gyors 
döntésre!
Ne lepd meg az utolsó 
pillanatban!

Ne untasd a részletekkel!
Ne kösd le rutinmunkával!
Ne kérd, hogy egyedül 
dolgozzon!

Ne bizonytalankodj!
Ne az érzésekre figyelj!
Ne vedd át az irányítást!

A STRESSZ JELEI
számon kérővé, megfontolttá 
válik
szőrszálhasogatás
tartózkodó, visszahúzódó

elcsendesedik, visszavonul, 
vagy megbántott
ítélkezik, személytelen, 
ellenálló
makacs, óvatos

túlzott reakciók, hiszti
kötekedő, dogmatikus, 
bemerevedik
vitatkozó
kritikus és lázadó

agresszívvá, türelmetlenné 
válik
irritáló, követelőző
kioktató

A STRESSZ OKAI
információ, logika, struktúra 
hiánya
időpocsékolás, elhamarkodott 
munka
szórakozottság

igazságtalan bánásmód
értékrend áthágása
hirtelen változás
megszakítások, időprés

túl hosszú és nagyon üzleties 
találkozó
interakció hiánya
személyes elutasítás
módszeres lassúság

célzottság hiánya
határozatlanság
irányítás elvesztése
inkompetencia érzete
megbeszéltek be nem tartása
késés

MEGOLDÁS
Kérj visszajelzést menet 
közben!
Lásd el információkkal, mély 
elemzésekkel!
Ne fecséreld az idejét!

személyes kontaktus a bizalom 
helyreállítására
megértő őszinteség
Ne feszítsd a húrt!
Hagyj neki időt!

rövid ideig terheld szakmai 
feladatokkal
kerüld a megszégyenítést
legyen lazább a találkozó

Légy határozott, de előbb 
engedd, hogy kiengedje a 
gőzt!
Engedd, hogy azonnal 
cselekedjen!
Add kezébe az irányítást!
Ha később lehiggadt, újra 
elkezdheted!
Kellő határozottsággal el lehet 
ismerni a hibát.
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Belbin-teszt

Az alábbi hét kérdéscsoport egyenként 10 pontot tartalmaz. Minősítse mindegyik mondatot abból a szem-
pontból, hogy mennyire igaz Önre, minél jellemzőbb a megállapítás, annál több pontot adjon! Összesen 10 
pontot használhat fel a minősítéshez. A 10 pontot egyenlően is megoszthatja, vagy akár egy megállapításhoz 
is hozzárendelheti, az összes pontszám nem haladhatja meg a 70 pontot. A minősítéseket írja a mondatok 
betűjele előtt található üres helyre!

  1. Azzal veszem ki a részem a csapatmunkában, hogy

  (a) gyorsan észreveszem és megragadom a kínálkozó lehetőségeket.
  (b) szinte bárkivel együtt tudok dolgozni.
  (c) sosem fogyok ki az ötletekből.
  (d) kihozom a többiekből, amit a csapatért tenni tudnak.
  (e) mindent végigcsinálok, amit elkezdtem.
  (f) ha a várható végeredmény indokolja, kész vagyok átmenetileg népszerűtlenné válni.
  (g) ismerős helyzetekben gyorsan meg tudom ítélni, mely lépések lennének célravezetők.
  (h) előítélet és elfogultság nélkül teszek alternatív javaslatokat, amelyeket indokolni is tudok.

  2. A csapatmunkában talán hátrányos, hogy

  (a) kényelmetlenül érzem magam egy megbeszélésen, ha az nincs megfelelő módon előkészítve és 
irányítva.

  (b) támogatom azokat a javaslatokat, amelyeknek a csoport nem szentel kellő figyelmet.
  (c) ha új ötletekkel lehet előhozakodni, többet beszélek a kelleténél.
  (d) túlságosan tárgyilagosan gondolkodom ahhoz, hogy lelkesedjek a közös célokért.
  (e) erőszakosnak látszom, amikor megpróbálom elérni, hogy valamilyen problémát megoldjunk.
  (f) nem tudok vezéregyéniség lenni, aminek az lehet az oka, hogy túlságosan is figyelembe veszem  

a többiek véleményét.
  (g) ha valami új jut eszembe, hosszasan elmerengek rajta, és elmulasztom, ami közben történik.
  (h) túl sokat aggódom feleslegesen a részletek és a várható nehézségek miatt.

  3. Ha másokkal közös munkán, projekten dolgozom,

  (a) anélkül tudom befolyásolni őket, hogy ezt nyomasztónak éreznék.
  (b) állandóan figyelek, nehogy gondatlanságból hibát kövessünk el, vagy kihagyjunk valamit.
  (c) cselekvésre ösztönzöm a csapatot, ha azt tapasztalom, hogy nem teszünk lépéseket célunk 

megvalósítására.
  (d) lehet számítani rá, hogy eredeti ötletekkel fogok előállni.
  (e) ha a csapat érdeke megkívánja, mindig támogatom az értelmes javaslatokat.
  (f) érdekelnek a legújabb ötletek és fejlemények.
  (g) megfontolt ítéleteket hozok, és azt a többiek is értékelik.
  (h) a munkaszervezésben lehet rám támaszkodni.

  4. A csapatmunkához való viszonyomat az jellemzi, hogy

  (a) úgy érzem, lehetőséget jelent számomra, hogy munkatársaimat jobban megismerjem.
  (b) akkor is hangot adok ellenvéleményemnek, ha kisebbségben maradok.
  (c) általában meg tudom cáfolni a téves nézeteket.
  (d) tudom, hogyan kell hozzáfogni egy terv gyakorlati megvalósításához.
  (e) kerülöm a túlságosan kézenfekvő megoldásokat, és a járatlan utakat keresem.
  (f) a közös munka során mindig a tökéletesre törekszem.
  (g) hasznosítom csoporton kívüli kapcsolataimat.
  (h) minden vélemény érdekel, de ha dönteni kell, nem sokáig habozom.
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  5. Azért lelem örömömet a munkában, mert

  (a) szeretek különféle helyzeteket elemezni és választási lehetőségeket mérlegelni.
  (b) érdekel a problémák gyakorlati megoldása.
  (c) szerepem van a csoporton belüli jó munkakapcsolatok kialakításában.
  (d) tudom befolyásolni, hogy milyen döntés születik.
  (e) érdekes emberekkel találkozhatok.
  (f) meg tudom győzni az embereket arról, mit kell tenni.
  (g) elememben vagyok, ha egyetlen feladatra összpontosíthatok.
  (h) szeretem használni a képzelőerőmet.

  6. Ha hirtelen nehéz feladatot kapok, melyet ismeretlen emberekkel rövid idő alatt kell megoldani,

  (a) visszavonulok, és elgondolkodom a megoldáson, mielőtt munkához látnék.
  (b) megpróbálok együtt dolgozni azzal, aki konstruktív módon viszonyul a feladathoz bármilyen 

személyiség legyen is.
  (c) megpróbálom felosztani a feladatot és megállapítani, hogy ki melyik részét tudná elvégezni.
  (d) biztosan nem kerülök időzavarba, hiszen szeretem mihamarabb megoldani a feladatokat.
  (e) nem veszítem el a nyugalmamat, hanem higgadtam mérlegelem a teendőket.
  (f) akkor sem veszítem szem elől a célt, ha bármilyen nyomás nehezedik rám.
  (g) kész vagyok kézbe venni az irányítást, ha úgy látom, hogy nem sikerül előrelépnünk.
  (h) elindítom a beszélgetést, hogy másokat is gondolkodásra késztessek, és valahogy elkezdjük a közös 

munkát.

  7. A közös munka során felmerülhet az a probléma, hogy

  (a) türelmetlennek mutatkozom azzal szemben, aki gátolja az előrelépést.
  (b) kritikát kapok, mert túlságosan elemző és nem eléggé intuitív módon gondolkodom.
  (c) feltartom a csapatot, mert biztos akarok lenni abban, hogy mindent rendesen elvégeztünk.
  (d) könnyen elunom magam, mert csak egy-két olyan ember van, akinek a jelenléte ösztönzőleg hat 

rám.
  (e) nehezen kezdem el a munkát, ha még nem tettük világossá a célokat.
  (f) nehezen tudom elmagyarázni bonyolult gondolataimat.
  (g) olyasmit követelek másoktól, amit magam sem tudnék teljesíteni.
  (h) ha sokan nem értenek velem egyet, nem ragaszkodom eléggé a saját véleményemhez.

Most másolja át a táblázatba a fenti minősítéseket!
Adja össze oszloponként a minősítő pontszámokat, és írja az összegeket a táblázat legalsó sorába!

Ötlet adó Forrás feltáró Koordi náló Formáló Értékelő Csapat játékos Megva lósító Befejező
1. (c) (a) (d) (f) (h) (b) (g) (e)
2. (g) (c) (b) (e) (d) (f) (a) (h)
3. (d) (f) (a) (c) (g) (e) (h) (b)
4. (e) (g) (h) (b) (c) (a) (d) (f)
5. (h) (e) (f) (d) (a) (c) (b) (g)
6. (a) (h) (c) (g) (e) (b) (f) (d)
7. (f) (d) (g) (a) (b) (h) (e) (c)

Összesen



100

A csoport számára hasznos személyiségek

MEGVALÓSÍTÓ

konzervatív, kötelességtudó, kiszámítható
Céljai megegyeznek a csapat céljaival. A többiek megbíznak benne. A kitűzött célok elérése vezérli, hatéko-
nyan és rendszerezetten dolgozik. Gyakran vállal föl olyan szerepeket, melyeket a többiek nem vállalnak. 
A döntéseket és elképzeléseket hatékonyan alakítja konkrét feladatokká. A tervek hirtelen megváltozása 
zavarba ejtheti. Gyengesége, hogy ha versengésbe kezd egy pozícióért, mindent elkövet, hogy azt el is érje.

ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI HIBÁI

jó szervező, gyakorlatias gondolkodású, kemény mun-
kához szokott, fegyel mezett

rugalmatlan, kevéssé fogékony az új ötletek iránt

KOORDINÁLÓ

nyugodt, biztos magában, kiegyensúlyozott, társaságkedvelő
Szociális vezető, szervezi a csoport munkáját és erőforrásait. Tisztában van a csoport erősségeivel és gyen-
géségeivel, és azon dolgozik, hogy a lehetőségeket kihasználja. Erős dominanciával és elkötelezettséggel 
bír a csoport céljai iránt. Nyugodt, bátorító, önfegyelemmel rendelkezik és támogató. Az elkötelezettséget 
értékeli. Nem kiemelkedőek a kreatív és intellektuális képességei. A csoport valós céljait és prioritásait 
meghatározza. Módszeres, összehangolja az együttműködést, mindenkinek megtalálja az erősségét. Meg-
határozó, de nem fölérendelődő, könnyen teremt és tart kapcsolatot másokkal, az emberekhez bizalommal 
közelít, amíg nem adnak okot a bizalmatlanságra.

ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI HIBÁI

képes mindenkit előítéletek nélkül és pusztán érdemei 
alapján értékelni, célorientált

átlagosan kreatív és intelligens

FORMÁLÓ

aktív, dinamikus, ambiciózus, vállalkozó szellemű, domináns
A formáló állítja föl a célokat és prioritásokat, ezáltal alakítva a csoport erőfeszítéseit. Machiavellista stílu-
sú, gyakran immorális és tiltott eszközökhöz is folyamodik, ha szükségesnek érzi.
A szociális vezetővel ellentétben őt a feladatok megoldása vezérli, érdekli. Szembesíti a csoportot hibáival, 
így rossz érzéseket kelthet másokban. Tele van energiával, érzelmei néha elsodorják, türelmetlen és impul-
zív. Frusztrálja, ha váratlan akadályba ütközik, aminek megoldására nincs eszköze. Szereti a változásokat. 
Alapvető szerepe a csoportban, hogy a csoportmunkának irányt adjon, egyesíti a törekvéseket és az elkép-
zeléseket.

ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI HIBÁI

küzd a cselekvésképtelen ség, a hatékonyság hiánya, az 
önelégültség, az önáltatás ellen

manipuláló, ingerültségre, türelmetlenségre és erő-
szakra hajlamos

ÖTLETADÓ

domináns, introvertált, individualista, kreatív, innovatív
Ő dolgozza ki az innovatív ötleteket a csoport működéséhez, tevékenységéhez és céljaihoz. A nagyobb ösz-
szefüggések érdeklik, a részletek irányában elvesztheti érdeklődését. A csoport munkáját hatékonnyá teszi 
ötleteivel, elképzeléseivel. A tervekkel, nagy összefüggésekkel foglalkozik, a részletek nem érdeklik, sokszor 
követhet el hibát. Éles elméjű, de emiatt lehet hideg, vitában nehezen talál ellenfélre, de ha mégis, a kritikát 
nehezen viseli. Nem könnyű vele együttműködni, de ő az, aki a megoldást kitalálja és előreviszi.

ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI HIBÁI

komoly gon dolkodású, új utakat keres, képzeletgaz-
dag, nagy tudású, kiváló értelmi képességekkel ren-
delkezik

a fellegekben jár, nem törődik a részletekkel és a 
formaságokkal
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FORRÁSFELTÁRÓ

kiegyensúlyozott, domináns, nyitott, törekvő, érdeklődő
Beszámol az ötletekről és új fejlesztésekről a csoporton kívül, hasznos külső kapcsolatokat épít ki. Általá-
ban tudja, hogyan lehet összepárosítani a közös érdeklődésű embereket. Tudja, hogyan segítheti a problé-
mamegoldást.
A hálózatépítés és a team számára hasznos erőforrások összegyűjtése a feladata. Igen kiterjedt kapcsolati 
rendszert működtet, ezeket a kapcsolatokat gyorsan és hatékonyan mozgósítja, szükség esetén a csoport 
diplomatája. A csoport többi tagja által a legkönnyebben elfogadott, szimpatikus szerep. Laza, mindig ren-
delkezésre áll. Könnyen lelkesedik, de ugyanilyen könnyen el is veszti érdeklődését. Nyomásra van szüksé-
ge ahhoz, hogy feladatait végezze.

ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI HIBÁI

jó kapcsolattartó, jól értesült, meg tud felelni a kihí-
vásoknak

a kezdeti lelkesedés lankadásával elveszíti érdeklő-
dését

ÉRTÉKELŐ

kiegyensúlyozott, komoly, megfontolt, józan
Az objektív elemzés, az ötletek és döntések értékelése jellemzi. Nem ragadja el a lelkesedés, és megóvja a cso-
portot a vakmerő ötletektől és döntésektől. A többieket nem tudja motiválni, hiányzik belőle az inspiráció.
Komoly ismereteket és éleselméjűséget követelő szerep, célja a folyamatos és rendszeres elemzés. Nem lehet 
eltéríteni attól az állásponttól, amire az elemzéssel jutott, ezzel nem egyszer elkeserítheti a csoportot.
Verseng a vezető és tervező szerepekkel. Legnagyobb erénye, hogy nagy mennyiségű információt képes 
értelmezni és értékelni.

ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI HIBÁI

jó ítélőképességgel rendelkezik, előrelátó, gyakorlatias alulmotivált, másokat sem inspirál

CSAPATJÁTÉKOS

nyitott, együttműködő, társas hajlamú, jóindulatú, érzékeny
Kapcsolatorientált, támogató szerep. Nagyon népszerű típus, mert nagyon alacsony dominanciájú szerep 
erős szociális beállítottsággal. Elősegíti a csapatszellemet, javítja a személyek közötti kommunikációt és 
csökkenti a konfliktusok kialakulását. A csoport legérzékenyebb tagja, mások szükségleteit, félelmeit, ér-
zelmi hullámzásait érzékeli és kezeli. A csoport lelke, lojális a csoporttal. Nem szereti a konfrontációkat, ő 
teremti meg az egységet és a harmóniát a csoporton belül.

ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI HIBÁI

jól reagál különféle személyiségekre és szituációkra, 
erősíti a csapatszellemet

a kritikus pillanatokban határozatlan, krízishely-
zetben döntésképtelen

BEFEJEZŐ

precíz, rend szerető, lelki ismeretes, szorongó
A haladást segíti és megóvja a projektet, amikor a lelkesedés kihálóban van. Jó tervező, alkalmazó. Zavarja, 
ha a csoport kiszalad az időből, és ha a munkát nem tudja befejezni. A haladás segítése, a határidők betarta-
tása és a feladat befejezése a faladata. Az foglalkoztatja, mi romolhat el, mi nem sikerülhet a csoportnak. A 
részletek aprólékos elemzése és értékelése miatt szem elől tévesztheti az eredetileg kitűzött célt. Személyes 
felelősséget érez és vállal a csoportban folyó munkáért. Másokat munkára késztet.

ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI HIBÁI

tökéletességre törekszik, nem hagy semmit befejezet-
lenül

csekélységek miatt aggódik, nem tudja „elengedni 
magát”
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Agresszió teszt

1.1. Partin van, ahol a csapból is pezsgő folyik. Tudja, hogy mikor kell abbahagyni?
 A Igen, mindig. ( @ )
 B Majdnem mindig. ( & )

C Többnyire. ( * )
D Néha nem. ( × )

2.2. Ön szerint mi a legfontosabb ahhoz, hogy valaki művészi pályán sikeres legyen?
 A Szerencse. ( × )
 B Kapcsolatok. ( & )

C Tehetség.  ( * )
D Kitartás. ( @ )

3.3. Mit tesz, ha az étteremben a megrendelt lágy tojás helyett keményet kap?
 A Azonnal hívja a pincért. ( × )
 B Otthagyja a tojást. ( * )
 

C Kellemetlenül megeszi, de nem ad borravalót ( & )
D Megeszi és nem szól, lehet, hogy a pincér  

félreértette a rendelést. ( @ )

4.4. Heves vitába keveredik a párjával. Hogyan végződik a veszekedés?
 A Jól kikiabálja magát, aztán abbahagyja. ( @ )
 B Elbújik a lakás egyik sarkába, amíg  

 megnyugszik. ( & )

C Igyekszik abbahagyni, de később visszatér  
a témára. ( × )

D Igyekszik elkerülni a veszekedést. ( * )

5.5. Hogyan nyitja fel a lágy tojást?
 A Kanállal. ( * )
 B Késsel. ( & )

C Az asztal széléhez ütögeti. ( @ )
D Hol így, hol úgy. ( × )

6.6. Ön van a rács mögött. Az alább felsoroltak közül vajon mi juttatta ide?
 A Halált okozó gondatlan veszélyeztetés. ( × )
 B Biztosítási csalás. ( * )

C Adócsalás. ( & )
D Intrikák ártatlan áldozata. ( @ )

7.7. Ismerősei közül kit szeretne a dutyiban látni? Írja fel, hány név jut az eszébe 15 másodperc alatt!
 A 0–1  ( × )
 B 2–3  ( & )

C 4–5  ( @ )
D 5–...  ( * )

8.8. Mit gondol arról, aki az arcán vagy a nyelvén testékszert visel?
 A Nem érdekli, az ő dolga. ( × )
 B Sötétben nem szeretne vele találkozni. ( & )

C Lehet, hogy egész rendes ember. ( * )
D Hogy néz ki! ( @ )

9.9. Hogyan nyit ki egy átkötözött csomagot?
 A Akár többször is nekirugaszkodva  

 türelmesen kibogozza. ( @ )
 B Szétvágja a zsinórt. ( * )

C Széttépi. ( × )
D Szétrágja a zsinórt. ( & )

10.10. Végre talál parkolóhelyet, indexel, és elkezd tolatni, de a háta mögött jövő autós önre dudál. Mit tesz?
 A Dühösen továbbmegy. ( * )
 B Tovább tolat és nem hagyja, hogy más elvegye a parkolóhelyet. ( @ )
 C Erősen a fékre lép, majd kihajol az ablakon és elkezd mutogatni. ( & )
 D Dühösen továbbhajt, de az eset az egész napját tönkretette. ( × )

11.11. A barátnője (barátja) az egyik partin bemutatja az új fiúját (barátnőjét), aki borzasztó alaknak néz ki.  
Hogyan viselkedik?

 A Meglepődik és igyekszik elkerülni. ( @ )
 B Nem túl barátságos hozzá. ( × )

C Megfelelő távolságból elkezdi figyelni. ( * )
D Megkérdezi a barátnőjét (barátját), mit talált  

benne vonzónak. ( & )
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Agresszió teszt értékelés

  HA AZ „×” JELBŐL VAN A TÖBB, IMPULZÍV

Nos, ön valójában nem Borsószem királykisasszony, sokkal inkább harcos szellem – legalábbis ami az ag-
resszivitását illeti. Hirtelen haragú és gyakran kihozzák a sodrából. A vita az életeleme, ilyenkor engedheti 
ki a gőzt, gyakran konfliktusba keveredik. Az impulzivitásnak azonban előnyei is vannak. Hatalmas erővel 
és energiával tudja belevetni magát minden új feladatba, imádja a kihívásokat. Órák alatt megold mindent, 
amire másoknak napok kellenek. Ami szimpatikussá teszi. Nemcsak a saját, hanem mások érdekeiért is 
ugyanolyan vehemenciával harcol.  Próbáljon jobban uralkodni magán, és csak akkor keljen ki az igazáért, 
ha valóban fontos ügyről van szó. Különben túl  sok energiája pazarlódik el. 

  HA  A „&” JELBŐL VAN TÖBB, ROBBANÉKONY

Ön olyan ember, aki tud uralkodni magán, még a rossz érzésein is. Úgy véli, hogy ami belül zajlik, ahhoz 
másnak semmi köze. Már kisgyerekkorában megtanulta, hogy a jó gyerekek jutnak fel az égbe. Ezért mindent 
magába fojt, legfeljebb néhány csípős megjegyzést ejt el. Ez működik is addig, amíg csak kisebb mérgelődésről 
van szó, de a sok piszkálás egyre csak raktározódik önben. Ekkor viszont egyetlen rossz megjegyzés is elég ah-
hoz, hogy robbanjon a bomba. Így  egyetlen perc alatt lerombolhatja, amit hónapok, vagy évek alatt szép lassan 
felépített. És ez nem csekélység! A környezet megrökönyödésén túl az is óriási gondot jelent, hogy ezek a düh-
kitörések  önt is megrémítik és bűntudatot váltanak ki. Egészen addig, amíg elég méreg gyűlik fel és következik 
az újabb robbanás... Próbálja meg véleményét korábban és egyenesebben megmondani. Tanulja meg, hogy 
igenis beszélni kell arról, ami feldühíti. Így nyílhat egy kis szelep, amin keresztül a gőz nagy része távozni tud. 

  HA A „* ” JELBŐL VAN TÖBB, KIEGYENSÚLYOZOTT

Természetesen néha ön is agresszív, nem is tagadja. De csak akkor, ha alapvető fontosságú ügyről van szó, 
ha úgy érzi, igazságtalanul bántak el önnel. Nagyon jól ismeri saját magát és tudja, hogy dühe még segíti 
is abban, hogy a történések menetét megváltoztassa. Munkájában nem retten vissza attól, hogy keményen 
kiálljon az igazáért. Általában siker koronázza erőfeszítéseit. Magánéletében, családi és baráti körben viszont 
csínján bánik agresszív ösztöneivel. Tudja, hogy egy-egy vitában nem mindig az a fontos, hogy kié az utolsó 
szó. Maradjon olyan, amilyen most! Diplomatikus és kész   visszahúzódni, ha arra van szükség. Az olcsó 
győzelmek amúgy sem jelentenek önnek semmit. 

  HA A „@” JELBŐL VAN TÖBB, KOMPROMISSZUMKÉSZ

Viselkedésében semmilyen agresszió nem fedezhető fel. Láthatóan kiegyensúlyozott, reakciói előre kiszá-
míthatóak, ezért mindenki kedveli. Inkább lemond saját érdekeiről, mint hogy keményen a sarkára álljon, 
vagy küzdjön értük. Ez a viselkedés azt a veszélyt rejti magában, hogy sokan kihasználják. Bár ezt észreveszi, 
tenni mégsem tud ellene semmit, mert képtelen kifejezni a dühét. Csakhogy az elfojtott harag nem múlik el 
magától, a lelki trauma testi tünetekben nyilvánul meg. Ilyenkor lehet gyakori a fejfájás, a gyomorpanasz, az 
álmatlanság. Ne hagyja idáig fajulni az eseményeket! Nem lehet mindenkivel azonos a véleménye, ez nem is 
reális, másrészt rettenetesen unalmas.
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Konfliktusteszt

(THOMAS-KILMANN KÉRDŐÍV)

1.
A Néha megengedem, hogy mások vállaljanak felelősséget a probléma megoldásáért.

B Ahelyett, hogy azokról a dolgokról tárgyalnék, amelyekben nem értünk egyet, megpróbálom 
azokat a kérdéseket hangsúlyozni, amelyekben mindketten egyetértünk.

2.
A Megpróbálok kompromisszumos megoldást találni.
B Megpróbálok a saját és a másik fél összes problémájával, igényével foglalkozni.

3.
A Én általában határozottan törekszem saját céljaim elérésére.
B Megpróbálok tekintettel lenni a másik fél érzéseire, és megőrizni a kapcsolatunkat.

4.
A Megpróbálok kompromisszumos megoldást találni.
B Néha feláldozom saját kívánságaimat a másik fél kívánságaiért.

5.
A Következetesen keresem a másik segítségét egy megoldás kidolgozása érdekében.
B Megpróbálom megtenni, ami szükséges, hogy elkerüljem a felesleges feszültségeket.

6.
A Megpróbálom elkerülni a kellemetlenségeket.
B Megpróbálom érvényre juttatni az álláspontomat.

7.
A Megpróbálom félretenni az ügyet addig, amíg át nem gondoltam.
B Néhány elképzelésemet feladom másokért cserében.

8.
A Általában határozottan követem céljaimat.
B Arra törekszem, hogy az összes problémát és kérdést azonnal és nyíltan tárgyaljunk meg.

9.
A Úgy érzem, hogy nem mindig éri meg aggodalmaskodni a különbségek miatt.
B Bizonyos erőfeszítést teszek annak érdekében, hogy a magam akarata érvényesüljön.

10.
A Határozottan követem a saját céljaimat.
B Kompromisszumos megoldásra törekszem.

11.
A Arra törekszem, hogy az összes problémát és kérdést azonnal és nyíltan tárgyaljunk meg.
B Megpróbálok tekintettel lenni a másik fél érzéseire, és megőrizni a kapcsolatunkat.

12.
A Néha megpróbálom elkerülni azokat az álláspontokat, amelyek ellentétet szülnének.

B Megengedem, hogy a másik fél bizonyos mértékig érvényesítse álláspontját, ha ő is engedi  
az enyémet érvényre jutni.

13.
A Köztes megoldást javasolok.
B Ragaszkodom ahhoz, hogy az én álláspontom érvényesüljön.

14.
A Közlöm a másik féllel elképzeléseimet és megkérem, hogy ő is ismertesse el az ő elképzeléseit.
B Megpróbálom megmutatni a másik félnek az álláspontom logikáját és előnyét.

15
A Megpróbálok tekintettel lenni a másik fél érzéseire, és megőrizni a kapcsolatunkat.
B Megpróbálom megtenni, ami szükséges, hogy elkerüljem a feszültségeket.

16.
A Megpróbálom nem megsérteni mások érzéseit.
B Megpróbálom meggyőzni a másik személyt álláspontom értékeiről.

17.
A Határozottan követem a saját céljaimat.
B Megpróbálom megtenni, ami szükséges, hogy elkerüljem a felesleges feszültségeket.

18.
A Ha ez a másik felet boldoggá teszi, lehet, hogy megengedem, hogy fenntartsa saját 

elképzeléseit.

B Megengedem, hogy a másik fél bizonyos mértékig érvényesítse álláspontját, ha ő is megengedi, 
hogy én is bizonyos fokig érvényesítsem az enyémet.



105

19.
A Arra törekszem, hogy az összes problémát és kérdést azonnal és nyíltan tárgyaljunk meg.
B Megpróbálom félretenni az ügyet addig, amíg át nem gondoltam.

20.
A Azonnal megpróbálom átbeszélni a különbségeket.

B Megpróbálom tisztességes módon kombinálni a saját és a másik fél által realizált előnyöket és 
veszteségeket.

21.
A A tárgyalások megközelítése során megpróbálom figyelembe venni a másik fél kívánságait.
B Mindig arra törekszem, hogy a problémát közvetlen módon tárgyaljuk meg.

22.
A Megpróbálok olyan pozíciót kialakítani, amely a másik fél és az én álláspontom között 

helyezkedik el.
B Érvényre juttatom a kívánságaimat.

23.
A Nagyon gyakran arra törekszem, hogy az összes kívánságunkat kielégítsük.
B Néha megengedem, hogy mások vállaljanak felelősséget a probléma megoldásáért.

24.
A Ha úgy tűnik, hogy a másik félnek nagyon fontos a saját álláspontja, akkor megpróbálom 

kielégíteni kívánságait.
B Megpróbálom rávenni a másik felet, hogy egyezzen bele egy kompromisszumba.

25.
A Megpróbálom megmutatni a másik félnek az álláspontom logikáját és előnyét.
B A tárgyalások megközelítése során megpróbálom figyelembe venni a másik fél kívánságait.

26.
A Köztes megoldást javasolok.
B Majdnem mindig arra törekszem, hogy az összes kívánságunkat kielégítsük.

27.
A Néha megpróbálom elkerülni azokat az álláspontokat, amelyek ellentétet szülnének.

B Ha ez a másik felet boldoggá teszi, lehet, hogy megengedem, hogy fenntartsa saját 
elképzeléseit.

28.
A Általában határozottan követem a saját céljaimat.
B Általában keresem a másik segítségét egy megoldás kidolgozása érdekében.

29.
A Köztes megoldást javasolok.
B Úgy érzem, hogy nem mindig éri meg aggodalmaskodni a különbségek miatt.

30.
A Megpróbálom nem megsérteni mások érzéseit.
B A megoldás érdekében mindig megosztom a problémát a másik féllel.

Karikázza be a kérdőív egyes pontjainál bejelölt betűket!

Versengő  
(erőszakos)

Együttműkö-
dő (probléma-

megoldó)

Kompro-
misszumkész 
(megosztó)

Elkerülő  
(visszahúzódó)

Alkalmazkodó 
(elsimító)

1 A B
2 B A
3 A B
4 A B
5 A B
6 B A
7 B A
8 A B
9 B A

10 A B
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11 A B
12 B A
13 B A
14 B A
15 B A
16 B A
17 A B
18 B A
19 A B
20 A B
21 B A
22 B A
23 A B
24 B A
25 A B
26 B A
27 A B
28 A B
29 A B
30 B A

A bekarikázott betűk száma oszloponként:

∑

A pontszámok értelmezése

Általában az emberek, miután megkapják egy teszt eredményét, először azt akarják megtudni, hogy az egyes 
kérdésekre „mi volt a helyes válasz”. A konfliktuskezelő magatartás esetében nincsenek általános érvényű 
helyes válaszok. Mind az öt módozat hasznosnak bizonyulhat bizonyos helyzetekben: minden egyes módo-
zat egy sor hasznos szociális készséget jelez. A józan ész alapján például tudjuk azt, hogy gyakran „Ketten 
többre megyünk” (együttműködő). De a józan ész azt is sugallja, hogy „Kedvességgel fogd ki a szelet az el-
lenség vitorlájából” (alkalmazkodó), „Felezd meg a hasznot” (kompromisszumkész), „Ne keresd magadnak 
a bajt” (elkerülő), „Mindig az erősnek van igaza” (versengő). Az adott konfliktuskezelési módozat használa-
tának hatékonysága a specifikus konfliktushelyzet követelményeitől, valamint attól a készségtől függ, amely-
lyel a módot használják.

Mindannyian képesek vagyunk mind az öt konfliktuskezelési módozat használatára: egyikünket sem jel-
lemez egy egyedülálló és merev konfliktuskezelési stílus. Ugyanakkor, minden egyes egyén néhány módot 
jobban alkalmaz, mint a többi ember, és ezért inkább ezekre, és nem más módozatokra támaszkodik na-
gyobb súllyal, akár a temperamentuma, akár gyakorlati megfontolások miatt.

A fentiek alapján az egyén által használt konfliktuskezelési magatartások az egyéni hajlamok, valamint az 
adott szituáció által támasztott követelmények eredményeképpen alakulnak ki. A Thomas–Killmann-féle 
konfliktusmodell célja, hogy értékelje a konfliktuskezelési módozatok különböző összetételű változatait.
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ÉLMÉNYPEDAGÓGIÁS FELADATOK

Az élménypedagógiás foglalkozásokon használt feladatok csoportosítása nagyon sok szempont szerint 
lehetséges. Előre bocsájtjuk, hogy az alábbiakban ismertetett csoportosításra csak a könnyebb áttekinthetőség 
miatt van szükség, hiszen egy kezdő trénernek kellenek a kapaszkodók. Miután a csoporttal a valóságban 
kipróbálunk egy-egy feladatot, pontosan tudni fogjuk, hogy az mire jó, mit fejleszt, kiknél hogyan és miért 
használhatjuk. A csoportosítás során arra törekedtünk, hogy arra utaljunk, az odasorolt példafeladatokat 
mire is használhatja a kezdő tréner, azok mit fejlesztenek:

  Bevezető gyakorlatok

A tréner megismeri a csoportkohéziót, a csoportszerepeket, a csoport fejlődési fokát.

  Bizalom feladatok

A csoporttagok egymás iránti bizalmát kívánjuk erősíteni.

  Stratégiai készséget fejlesztő és logikai feladatok 

Kiemelkedő szerepet kap a tervezés, az előrelátás, az előkészítő, a végrehajtó fázis megvalósítása, az egyes 
lépések szükségességének és a nem működő mechanizmusok cseréjének az elsajátításával fűszerezve. 
Ezekben a feladatokban logikai feladványokat is adhatunk a résztvevőknek.

  Szerepbe hozó és kommunikációs feladatok 

Ezekben a feladatokban kimozdíthatjuk a résztvevőket a megszokott szerepeikből, ezáltal a kommunikáció 
pontosságát, működési mechanizmusát, sikerességét fejlesztjük. A feladatok segítségével „elnémíthatjuk” a 
hangadókat, és kulcsfontosságú szerepet bízhatunk olyanokra, akikről nem tudunk semmit, vagy akiknek az 
önbizalmát akarjuk fejleszteni. Eközben más szerepbe illesztjük a hangadókat is, hiszen őket kiszolgáltatott 
helyzetbe hozhatjuk azzal, hogy nem beszélhetnek, nem látnak.

  Kötéltechnikás feladatok 

Olyan feladatok, amelyeket kötéltechnikában jártas szakemberek segítségével tudunk csak végrehajtani.

A témákhoz kapcsolódnak kisebb, egyszerűbb, kevésbé erőforrás-igényes feladatok és komplex, sok készséget 
fejlesztő és megmozgató nagyfeladatok is. Ezeket a projekt jellegű feladatokat az alapján soroltuk a fenti 
csoportokba, hogy milyen cél az elsődleges, amit meg tudunk valósítani a megoldás során.
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8 BEVEZETŐ GYAKORLATOK

Minden csoportos játéknál az első lépés a csoportok kialakítása, páros feladatok esetén a párok létrehozása. 
Ez nem is olyan könnyű feladat, mert a vezetőnek több szempontot is figyelembe kell venni, és a nevelési-
oktatási cél szerint válogatni a lehetőségek közül.

A résztvevőket különféle nézőpontok, képességbeli különbségek szerint rendezhetjük csoportokba: 

 Motiváltság, attitűd, érdeklődési kör
 Észlelés, figyelem, emlékezet
 Testi adottságok, nem
 Meglévő ismeretek különbsége
 Etnikai és kulturális különbségek

 Készségek (a többszörös intelligencia vizsgálata)1

– Verbális, nyelvi intelligencia, kommunikációs készség
– Logikai, matematikai intelligencia, problémamegoldó készség
– Vizuális, térbeli intelligencia
– Testi, kinesztéziás intelligencia, ügyesség
– Zenei intelligencia
– Interperszonális intelligencia, empátia
– Intraperszonális intelligencia
– Praktikus intelligencia

Mindig az adott feladat dönti el, hogy melyik szempont válik fontossá a feladatmegoldásban, és melyik 
szempont játszik szerepet a csoportalakításban.

8.1 TÁRSVÁLASZTÓ JÁTÉKOK

Színkereső

Időtartam 5–10 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség társválasztás csoportos játékokhoz
Eszközök színes post-it vagy öntapadós pöttyök
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Mindenki kap egy színes „post-it”-et a hátára vagy egy öntapadós pöttyöt a homlokára. Meg 
kell keresni az azonos színű post-it-et vagy pöttyöt viselőket, mert velük alkotnak egy csapatot.  
A résztvevők nem tudják, hogy milyen színt viselnek, és nem is beszélhetnek.

1 Haecox, Diane: Differenciált tanítás bármely iskolában. Szabad Iskolákért Alapítvány, 2006.
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A mi kis családunk

Időtartam 10 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség társválasztás kiscsoportos játékokhoz
Eszközök —
Előkészítés cédulák

 Játékleírás, variációk

A csoportvezető által előkészített cédulákon egy rokonsági kap csolat és egy név található. 
A következő játékhoz szükséges csoportlétszámtól függ, mekkora a család. (Négyfős csoportnál apa, anya és 
két gyerek lesznek a családban.)
A vezető jelzésére a rokonoknak meg kell keresniük egymást.

 Tapasztalatok, tanácsok

Izgalmasabb a játék, ha a csoport érdeklődési körébe tartozó személyeket választunk, például színészek, 
együttesek, sportolók neveit.

Szemkontaktus

Időtartam 10 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség társválasztás párjátékokhoz
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A résztvevők szabadon mozognak, sétálnak. A feladat az, hogy keressék a többiek tekintetét. Szemkontaktussal 
kell párt keresni. Akik megtalálták a párjukat, azok oldalra állnak. A játék addig tart, ameddig mindenki párt 
nem talált.
A játékot ülve is játszhatjuk, ehhez kevesebb idő és hely szükséges.

 Tapasztalatok, tanácsok

A vezető figyelje, hogy a résztvevők ne használjanak más eszközöket (mimika, gesztusok), csak  
a tekintetükkel kommunikáljanak.
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Érintések

Időtartam 10 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség társválasztás párjátékokhoz
Eszközök szembekötő
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A játékosok körben helyezkednek el ülve vagy állva. A középen álló játékos szemét bekötjük, és  
a többiek a vezető által kijelölt sorrendben megérintik (a vezető mindig rámutat a következőre). Ha  
a középen álló játékos kellemesnek érzi az érintést, akkor azt mondja: „Megvagy!”, kinyitja a szemét, és 
kiállnak a körből.
A vezető újabb játékost állít középre, és újabb pár alakul, míg mindenkire sor nem kerül.

 Tapasztalatok, tanácsok

Fontos, hogy csend legyen, és hogy ne lehessen megállapítani, merről érkezik a megérintő játékos. Ennek 
érdekében meg lehet forgatni a középen álló játékost, amikor már bekötötték a szemét.

Kezek

Időtartam 10 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség társválasztás párjátékokhoz
Eszközök szembekötők (ahányan játsszák)
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A játékosok becsukott (bekötött) szemmel sétálnak, csak a kezükkel kereshetnek kapcsolatot egymással. Ha 
valaki találkozik egy másik „kézzel”, akkor elfogadhatja vagy elutasíthatja. Amikor egy pár egymásra talált, 
akkor kinyitják a szemüket (leveszik a kendőt), és oldalra vonulnak.

 Tapasztalatok, tanácsok

Az érintés nagyon fontos érzékelési forma, de kultúránkban nem jellemző a gyakori érintés, ezért 
bizalomfeladatnak is tekinthető minden érintésen alapuló játék.
Érdemes a vezetőnek a feladat előtt megbeszélni a csoporttal, hogy milyen szempontok szerint történhet a 
választás: hőmérséklet, izzadás, nagyság, puhaság…
Figyelmeztessük a résztvevőket, hogy ne adjanak jeleket magukról (hang, tárgyak a kézen).
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Hangok 

Időtartam 10 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség társválasztás párjátékokhoz
Eszközök szembekötők (ahányan játsszák)
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Mindenkinek bekötjük a szemét, és azt a feladatot adjuk, hogy találjon ki egy számára érdekes hangot. Ezt a 
hangot kell folyamatosan ismételgetnie. Mindenki megpróbálja megkeresni a számára rokonszenves hangokat, 
és elindul a hangforrás felé. Ha a résztvevők közben mozognak, nehezebb a játék.
Úgy is játszhatjuk a játékot, hogy a csoport egyik felének van bekötve a szeme, és a másik oldalon állók 
hallatnak különböző hangokat. A „vakok” ezután elindulnak a nekik szimpatikus hang     felé, és megkeresik a 
hangforrást.

8.2 KAPCSOLATTEREMTŐ, ISMERKEDŐ JÁTÉKOK

Ne üss nagyot!

Időtartam 20–30 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség névtanulás, memóriafejlesztés, koncentráció
Eszközök újság vagy műanyag palack
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A játékosok körben állnak, mindenki választ magának egy nevet, ami lehet színész, tárgy, állat, növény stb. 
Ezután mindenki sorban elmondja az általa választott nevet.
Az első játékos középre áll, a kezében egy összecsavart újsággal vagy egy műanyag palackkal.  
A csoportvezető egy másik játékos választott nevét mondja. A középen álló megpróbálja fejbe csapni a 
megnevezett társát, ameddig az nem mond egy másik nevet. (Nem mondhatja az őt megnevező játékos és 
a középen álló játékos nevét.) Ha az előtt sikerül fejbe csapnia a középen álló játékosnak az elhangzott nevű 
játékost, mielőtt az más nevet mondana, akkor helyet cserélnek, és az eddig középen álló játékos mond egy 
nevet, ezzel folytatódik a játék. 

 Tapasztalatok, tanácsok

A vezetőnek vigyázni kell, ne üssenek nagyot a játékosok.
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Cikk-cakk

Időtartam 20–30 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség névtanulás, csoportképzés
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A játékosok egymással szemben állnak két sorban. Az egyik sorból kilép egy játékos, és a szemben lévővel 
kezet fogva bemutatkozik. A 2. játékos a kezdő játékos mellett állónak mutatkozik be, és cikk-cakkban 
eljutnak a sor végéig.
A sor másik végén is elindulhat a bemutatkozás, és az eleje felé hasonló módon haladnak.
A játékot úgy is lehet játszani, ha nem állnak sorba a játékosok, hanem azt a feladatot kapják, hogy adott idő 
alatt minél több embernek mutatkozzanak be, és jegyezzék meg a játékos nevét.

 Tapasztalatok, tanácsok

Érdemes a csoportvezetőnek figyelni arra, hogy ki hogyan mutatkozik be, mennyire néz a másik 
szemébe, mennyire van zavarban, hogyan fog kezet. Ezzel hasznos információkat szerezhet  
a résztvevőkről, a játék után közösen megbeszélhetik a tapasztalatokat.

Ki vagy és mit csinálsz?

Időtartam 10–15 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség névtanulás, memóriafejlesztés, koncentráció

Eszközök ábrák, amelyek a feladat megoldását mutatják  
(kézfogás, meghajlás, fél lábra állás, ugrálás)

Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A csoportot a vezető két egyenlő számú résztvevőből álló részre osztja. A csoport egyik fele egy kisebb belső 
kört alkot, a másik fele egy nagyobb külső kört.
A két kör elindul egymással ellenkező irányban. Amikor a vezető jelez, mindkét csoport megáll, így  
a szemben lévők párokat alkotnak.
A vezető mutat egy képet, amelyen valamilyen cselekvés vagy mozdulat van. A pároknak be kell mutatkozni 
egymásnak, majd el kell végezni ezt a mozdulatot.
Újra elindulnak, majd újra be kell mutatkozni a szemben álló játékosnak, és egy másik ábrán lévő feladatot 
kell elvégezni.

 Tapasztalatok, tanácsok

A játékot nem érdemes túl sok ábrával játszani, mert unalmassá válik.
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Információs kör 

Időtartam 20–30 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség névtanulás, memóriafejlesztés, koncentráció
Eszközök labda
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A csoportvezető kezében egy labdát tart, és akinek dobja, annak valamilyen információt kell mondania 
magáról, amelyben előre megállapodtak.
Saját név
Annak a neve, akitől a labda érkezett
Annak a neve, akinek dobjuk a labdát
A név helyett egymást ismerő résztvevőknél egyéb információk is szerepelhetnek: foglalkozás, pozitív 
tulajdonság, születési dátum.

 Tapasztalatok, tanácsok

Negatív tulajdonságot nem javasolunk mondani, mert még összeszokott csoportoknál is komoly károkat 
okozhat a csapattagokban és az egész közösségben is. A hirtelen döntés miatt átgondolatlanul is születhetnek 
ítéletek, ami pozitív tulajdonságok esetén nem baj.
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Szuperlatívusz kör

Időtartam 15–20 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség ismerkedés
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A csoport egy nagy körben ül le a trénerekkel együtt. Mindenki játszik, a trénerek is. A feladat az, hogy be 
kell fejezni ezt a mondatot: „Ebben a csoportban én vagyok az egyetlen, aki…”
Olyan dolgot kell mondani, amit a többiek nem tudnak róla, amiben ő egyedülálló, különleges. Nem lehet 
evidenciát mondani, például ha csak egy szemüveges van, nem lehet ez az ő különlegessége. Ha olyat 
mondott, ami másra is jellemző a csoportban, akkor ő jelzi, hogy ő is, így újat kell mondani, amíg nem tud 
olyat, ami valóban csak rá jellemző. 

Tükör

Időtartam 15–20 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség névtanulás, memóriafejlesztés, koncentráció
Eszközök takaró
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A vezető két részre osztja a csapatot, és kiválaszt két segítőt, akik a csapatokat elválasztó takarót fogják. A két 
csoport közé kifeszítik a takarót. Minkét csapatból a takaró elé jön valaki, akiknek meg kell mondani a másik 
nevét. A csapattagok nem segíthetnek. Az nyer, aki hamarabb megmondja a másik nevét. A vesztes átmegy 
a másik csapatba. Az a csapat nyer, akinek nagyobb a létszáma.

Zsipp-zsupp

Időtartam 20–30 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség névtanulás, memóriafejlesztés, koncentráció
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A csapat egy kört alkot. Mindenkinek be kell mutatkoznia a szomszédainak. A játékvezető rámutat egy 
játékosra, és annak felállva el kell mondani a szomszédja nevét:
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Ha a vezető azt mondja, hogy „zsipp”, akkor a bal oldali szomszéd nevét kell mondani.
Ha azt mondja „zsupp”, akkor a jobb oldali játékostársa nevét kell mondani.
Amikor azt hallják, hogy „zsipp-zsupp”, akkor mindenkinek új helyet kell találni, hogy cserélődjenek a 
szomszédok.
Aki eltéveszti a nevet, kiáll a játékból.

 Tapasztalatok, tanácsok

Ez a játék is alkalmas más információk megtanulására is.

Lánc 

Időtartam 20–30 perc
Létszám 10–20 fő
Fejlesztett készség névtanulás, memóriafejlesztés, koncentráció
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A vezetőtől jobbra ülő játékos bemutat ko zik. A szom széd ja megismétli az előző nevet, majd a saját ját mondja. 
A mel lette ülő a sajátjával együtt három nevet mond, a kö vet kező négyet, majd így folytatódik a sor végéig, 
az utolsó ember felsorolja az összes előző nevet. A játékot folytathatjuk még egy körrel, mert így az első 
játékosnak is el kell ismételni az összes nevet. 20 főnél nagyobb csoportban nem szokott sikeres lenni a játék.

 Tapasztalatok, tanácsok

Csak egymás számára ismeretlen tagokból álló csoportnál érdekes a játék. Ebben az esetben az is fontos, 
hogy a nevek mellé az arcokat is megjegyezzék, ezért minden kör után helyet kell cserélni a játékosoknak.
Ha csak felületesen ismeri egymást a csoport, akkor lehet más információkat is rögzíteni a játékkal (belső 
tulajdonságok, foglalkozás, lakóhely).
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8.3 JÉGTÖRŐ, FESZÜLTSÉGOLDÓ JÁTÉKOK

Ezeknek a játékoknak az a feladatuk, hogy a csoportot alkalmassá tegyék nehezebb feladatok 
elvégzésére, fenntartsák a figyelmet vagy levezessék a feszültséget. A fizikai ellazulás segít a szellemi 
munka hatékonyságának növelésében, a csoportban kialakult feszültségek csökkentésében. Ha  
a csoportvezető megfelelő arányban alkalmazza a lazító és a koncentrációnövelő játékokat, akkor  
a csoport hosszú ideig munkára alkalmas állapotban tartható.

Lopakodó

Időtartam 10 perc
Létszám 8–12 fő
Fejlesztett készség lazítás, együttműködés párokban
Eszközök székek, kendő, számok, gombostű
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Eggyel kevesebb széket raknak körbe, mint ahány tagja van a csoportnak. A játékosokat megszámozzuk, 
majd leülnek a székekre. Az lesz a fogó, akinek nem jutott szék. A fogónak bekötik a szemét, és két játékos 
számát kell mondania, akik helyet cserélnek. Ha valakit mozgás közben elkap a fogó, az helyet cserél vele. Ha 
valaki már felállt, akkor csak a cserepárjának a székére ülhet le. A körön kívülre nem lehet kimenni.

 Tapasztalatok, tanácsok

A játékot nehezíti, ha véletlenszerű számokat vagy mondjuk születési dátumokat kapnak a résztvevők.

Csapkodós

Időtartam 10 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség koncentráció, együttműködés
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A játékosok körben ülnek, mindenki a szomszédja térdére rakja a kezét. Az első ember rácsap  
a szomszédja térdére
egy csapás: az óramutató járásával megegyező irányban lévő következő kézzel kell tovább haladni;
két csapás: megfordul az irány, és visszafelé indul el a kör.
Ha valaki eltéveszti, akkor azt a kezet ki kell vennie a körből. Az nyer, aki utoljára játékban marad.
Nehezebb lehet a játék, ha több helyről indul a csapkodás.
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 Tapasztalatok, tanácsok

 A játék csak elsőre látszik egyszerűnek, nagyon kell koncentrálni, hogy ne tévesszenek.

Légi katasztrófa

Időtartam 10 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség lazítás, koncentráció
Eszközök léggömbök, hajtogatáshoz papír
Előkészítés —

 

 Játékleírás, variációk

Kiteszünk valahova egy lufit, a játékosoknak ezt kell majd kilyukasztani.
Mindenki repülőt készít úgy, hogy pontosan tudjon vele célozni, és elég erős legyen a hegye a lufi 
kilyukasztásához. A játékosok egymás után vagy egyszerre céloznak a lufira.
A csapatok is versenyezhetnek, ebben az esetben annyi lufi kell, ahány csapat játszik.

 Tapasztalatok, tanácsok

A csoportvezető a játék előtt próbálja ki a lufikat, hogy megfelelőek legyenek, és legyen elég tartalék.

Gumibaba

Időtartam 10 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség lazítás, együttműködés párokban
Eszközök —
Előkészítés —
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 Játékleírás, variációk

A játékot párokban és csoportban is lehet játszani. Az egyik résztvevő a gumibaba, akit a többiek 
„felpumpálnak”. A pumpáló játékos hangos lélegzéssel utánozza a befújt levegő hangját, a gumibaba ettől 
egyre jobban „felfújódik”, mint a levegőtől feszülő léggömb.
Ezután lassan vagy gyorsan ki lehet ereszteni a levegőt egy képzeletbeli szelep segítségével egészen addig, 
amíg minden levegőt kieresztenek, és a gumibaba teljesen leereszt.

 Tapasztalatok, tanácsok

Minél lassabban megy a játék, annál nehezebb, és annál nagyobb odafigyelést igényel.

Az én barátom

Időtartam 20 perc
Létszám 10–20 fő
Fejlesztett készség mozgáskoordináció, koncentráció, csoportismeret
Eszközök székek
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Eggyel kevesebb széket kell elhelyezni körben, mint ahány játékos van a csapatban. Mindenki leül, akinek 
nem maradt szék, az beáll a kör közepére, és mond egy olyan állítást, ami a csoport valamelyik tagjára igaz 
lehet:
„Az én barátom…”
magasabb nálam, szőke, kék szemű, piros ruhája van…
Akire igaz a kijelentés, annak helyet kell cserélni valakivel, a középen álló ezalatt megpróbál széket találni 
magának és leülni. Ha sikerül elfoglalni egy széket, akkor más kerül a kör közepére.

 Tapasztalatok, tanácsok

Olyan csoportban, ahol a résztvevők ismerik egymást, belső tulajdonságokkal is lehet játszani.

Evolúció

Időtartam 10–15 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség figyelem, mozgáskoordináció, koncentráció
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A játék során az egysejtűtől az ember szintjéig kell eljutni az evolúciós fejlődési fokokon keresztül.



120

 Baktérium 

  Hal

   Kutya

    Majom

     Ember

A résztvevők össze-vissza sétálnak, a játék kezdetén még mindenki baktérium, ezért úgy is kell viselkedni, 
mint egy egysejtű. Amikor a csoportvezető elkiáltja, hogy „evolúció”, akkor gyorsan keresni kell egy párt, 
akivel kő-papír-olló játék segítségével eldöntik, hogy ki fejlődhet tovább a következő lépcsőfokra. Ezután 
mindenki a megfelelő állatot utánozza.
A következő evolúciós lehetőség alkalmával mindenkinek a saját szintjén lévő párt kell választani, ha ilyet 
nem talál, akkor egyedül marad, és nem fejlődhet tovább. Addig folytatódik a játék, ameddig valaki „emberré 
válik”, ezután az illető félreáll.
Addig tart a játék, ameddig ketten maradnak.

 Tapasztalatok, tanácsok

Az evolúciós lépcsőfokok száma és formája tetszés szerint változtatható, de ötnél több lépés esetében már 
nem követhető a játék.

Számcsata

Időtartam 20 perc
Létszám 4–20 fő
Fejlesztett készség mozgáskoordináció, koncentráció, együttműködés párokban
Eszközök székek, papír, gombostű
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A számháború egyszerűbb, teremben is játszható változata, amelyet 4–6 játékossal lehet játszani.  
A résztvevők hátára egy számot írunk, amelyet csak ő ismer, a többi játékos nem. Az a feladat, hogy  
a kijelölt játéktérben elrejtsék a többiek elől a számukat, de a társaik számát leolvassák. Amikor valakinek a 
számát leolvassák, és hangosan kimondják, akkor az illető kiesik, és kimegy a játéktérből.

 Tapasztalatok, tanácsok

A cédulákra nemcsak számokat, hanem verscímeket, híres emberek nevét vagy más információt is lehet írni.
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Botozás

Időtartam 30 perc
Létszám 20–30 fő, páros játék
Fejlesztett készség mozgáskoordináció, ügyesség
Eszközök (ping-pong) labda, bot/vonalzó, szék, síp, stopper
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A feladat az, hogy egy bot/vonalzó segítségével egy (ping-pong) labdát kell eljuttatni egyik kijelölt ponttól a 
másikig.
Ha párban játsszuk, akkor a két ember versenyezhet.
Csapatok között úgy lehet játszani, hogy a labdát a kijelölt célt megkerülve vissza kell juttatni  
a kiindulópontra, és a következő játékosnak is teljesítenie kell a feladatot. Az a csapat nyer, aki hamarabb ér 
végig minden játékosával a pályán.

 Tapasztalatok, tanácsok

Párokban és csapatok között is játszható. Nemcsak ping-pong labdával, hanem bármilyen kis labdával lehet 
játszani, de minél kisebb a labda, annál nehezebb. A bot alakja és mérete is befolyásolja a játékot.
A terep lehet egyszerű, de helyezhetünk el akadályokat is. Teremben és szabad téren is játszható.

Ugrabugra

Időtartam 30 perc
Létszám 20–30 fő, páros játék
Fejlesztett készség mozgáskoordináció, bizalom
Eszközök kötél, székek vagy tárgyak
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A székeket vagy valamilyen tárgyat elhelyezzük egymástól és a csapatoktól meghatározott távolságban.
A csapattagok lábát páronként összekötözzük, így kell megkerülni a kijelölt célt, és visszaérkezni  
a célvonalhoz. Amikor az első pár visszaért, indulhat a következő. A leggyorsabb csapat nyeri a játékot.

 Tapasztalatok, tanácsok

Figyelmeztessük a résztvevőket, hogy figyeljenek egymásra, mert könnyen megsérülhetnek.
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Kincses barlang

Időtartam 20 perc
Létszám 10–20 fő
Fejlesztett készség mozgáskoordináció, koncentráció, együttműködés párokban
Eszközök madzag vagy kréta, apró tárgyak
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Egy két-három méter átmérőjű, kör alakú játékteret jelölünk ki. Ezt a kincses barlangot az egyik játékos 
őrzi. A többi játékosnak a körben elhelyezett „kincseket” kell ellopniuk anélkül, hogy belépnének  
a „barlangba”. Egyszerre többen is próbálkozhatnak, de akit az őr elkap vagy megérint, azt kiesett, és vissza 
kell adnia az addig megszerzett kincseket. Az nyer, aki a legtöbb kincset rabolta.

 Ha két csapat játssza, akkor a másik csapat barlangját kell kirabolni adott idő alatt.

Mozgó székek

Időtartam 20 perc
Létszám 10–20 fő
Fejlesztett készség mozgáskoordináció, koncentráció, együttműködés
Eszközök székek
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Csoportok közötti versenyre alkalmas játék. A csapatok megadott számú széket sorba raknak, és felállnak a 
székekre. A 10–15 méter távolságra lévő célig kell eljutni úgy, hogy az utolsó széket előreadják, és arra lépve 
haladnak.

 Tapasztalatok, tanácsok

A csoportvezető figyeljen arra, hogy a székeket mindig szorosan egymás mellé tegyék és ne sérüljenek meg. 
Csak megfelelően összeszokott csoporttal lehet játszani.
Nehezebb a játék, ha kevesebb szék van, mint amennyi játékos.

Labdagurítás

Időtartam 10 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség együttműködés
Eszközök labda (ahány részre osztjuk a csoportot, annyi labda)
Előkészítés —
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 Játékleírás, variációk

A csoportot azonos számú részekre osztjuk. Kapnak egy-egy labdát. Az a feladat, hogy minden csapattag 
kezén át kell gurítaniuk a labdát egy gurítással. Minél hamarabb sikerül a feladat, annál több pontot kap a 
csapat.
A csapatok a játék megkezdése előtt tippelhetnek, hogy mennyi idő alatt sikerül megoldani a feladatot. Ha 
sikerül teljesíteni a megtippelt idő alatt, akkor újra próbálkozhatnak a tippeléssel, hogy rövidebb idő alatt 
sikerül-e megoldani.

 Tapasztalatok, tanácsok

Kisebb labdával nehezebb a játék. Akkor a leggyorsabb a megoldás, ha a csapat tagjai egymás mellé állva egy 
lejtőt képeznek, amin legurítják a labdát.

A Nagy kihívás

Időtartam 20 perc
Létszám 10–20 fő
Fejlesztett készség együttműködés
Eszközök a Nagy kihívás feladatsor kinyomtatva
Előkészítés érdemes a kinyomtatott papírt leragasztani valahova a terembe

 Játékleírás, variációk

Az instrukció az, hogy a feladatot a padlón találják leragasztva, 20 percük van a megoldására.  
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A résztvevők felállnak, feltépik a papírt, majd belefognak a megoldásba. A feladat megoldása során azonnal 
együtt kell működniük, meg kell szólítaniuk egymást a tagoknak. Minél viccesebb feladatokat kapnak, 
annál hamarabb alakul ki a közvetlen és vidám légkör. 
A minta, tetszés szerint átírható.

Feladatok

 Tippeljétek meg, hogy összesen hány lépcsőn kellett ide feljönni!
 Keressétek meg a legsötétebb és a legvilágosabb színű szemű résztvevőt!
 Menjetek egy kört a teremben hátrafelé, közben énekeljetek egy dalt!
 Készítsetek interjút egymással, amiből kiderül, hogy ki merre járt utoljára?
 Rajzoljatok le egy viccet!
 Készítsetek egy fényképet, amin szerepel egy doboz, egy sóhaj és egy majdnem!
 Állítsatok rögtönzött májusfát!
 Számoljátok meg, hogy hány szék van a teremben és az asztaloknak pedig adjatok nevet!
 Mutassátok meg az ÉLMÉNY lényegét egy képen, amin mindenki szerepel!
 Készítsetek egy olyan fotót, ahol mindenki máshogy néz ki, mint szokott!
 Mutassatok be közösen egy napindító jógapózt!

 Tapasztalatok, tanácsok

A játékot érdemes a tréning legelső napján első feladatként játszani. Kiválóan alkalmas arra, hogy azok a 
résztvevők is aktívak legyenek, akik még félnek az új csoportban megnyilvánulni. Nagyon jó jégtörő játék, 
az egész tréningnek ad egy vidám kezdést, ami energetizál, és összehozza a csoportot.

Pozitív pletyka

Időtartam 20–25 perc
Létszám 10–20 fő
Fejlesztett készség erősségekre fókuszálás
Eszközök székek kis körben 
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A résztvevőket 4–5 fős kis csoportba osztjuk, törekedjünk arra, hogy olyanok kerüljenek egy csoportba, 
akik nem ismerik egymást. A csoportok legyenek olyan távol egymástól, hogy ne hallják és ne zavarják 
egymást. Minden körből egy résztvevő székkel együtt kifordul, háttal ül a többieknek. Fontos, hogy 
közel maradjon, mert hallania kell, amit a többiek mondanak. Az instrukció az, hogy arról a társukról, 
aki kifordult a körből, 2 percen keresztül a háta mögött pletykáljanak A pletyka viszont csak pozitív 
lehet. Azt mondják el, hogy ő miben jó, mik az erősségei. Ha nem ismerik, akkor feltételezéseket 
fogalmaznak meg. „El tudom róla képzelni, hogy…”, „Szerintem ő abban különösen jó, hogy…” 
Akiről szó van, nem reagálhat semmilyen módon, csak figyel. Nem fordulhat vissza, nem szólhat bele.  
A többiek RÓLA beszélnek, és nem HOZZÁ. Két perc után visszafordul, majd azonnal jön a következő, aki 
kifordul a körből. Minden résztvevőre 2 perc jut.

 Tapasztalatok, tanácsok

Fontos, hogy a tagok kitöltsék a két percet, és folyamatosan beszéljenek, mert a csönd ebben az esetben 
nagyon zavaró. Bármilyen közösségben játszható, diákokkal és felnőttekkel egyaránt. Nagyon pozitív 
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élményhez jutnak ennek a feladatnak a segítségével, energetizál, önbizalom erősítő hatása is van. Utána 
néhány percben érdemes megbeszélni az élményt, és felhívni a figyelmet arra, hogy mennyi pozitív dolgot 
vagyunk képesek a másikról még akkor is felismerni, ha csak pár perccel azelőtt találkoztunk.

8.4 ÉRZÉKELÉSFEJLESZTÉS, KONCENTRÁCIÓ, 
 MEGFIGYELÉS
Haba-daba

Időtartam 10 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség koncentráció, ügyesség, reakciókészség
Eszközök minden résztvevő számára 1 db bot
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Körbe kell állni. Mindenki kap egy botot. Ha az irányító azt mondja „haba”, mindenkinek el kell engednie 
aktuális botját, és megfognia a tőle jobbra lévőt. Ha az irányító azt mondja „daba”, akkor mindenkinek a tőle 
balra lévő botot kell megfognia. Ha az irányító azt mondja „haba-daba”, akkor a botot elengedve meg kell 
fordulnia mindenkinek maga körül és elkapnia a botot.

Üzenet

Időtartam 10–20 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség koncentráció, együttműködés
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Egy játékost kiküldünk a teremből. A csoport megbeszéli, hogy ki lesz a feladó és ki a címzett. Az üzenetet 
egy kézszorítás jelképezi, amelynek észrevétlenül kell eljutni a címzetthez. A csoport egy körben leül, és 
behívják a kitalálót, akinek az a feladata, hogy észrevegye, amikor az üzenet továbbmegy. Ha sikerül rájönni, 
hogy kinél van az üzenet, akkor helyet cserélnek, és új játékos megy ki. Ha az üzenet észrevétlenül célba ér, 
akkor újra az eredeti játékos megy ki a teremből.
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Tabu

Időtartam 20 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség koncentráció, kifejezőképesség, kommunikáció
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A kérdező kérdéseire adott válaszokban nem szerepelhetnek a FEKETE-FEHÉR-IGEN-NEM szavak. Más 
szavakat is meg lehet tiltani, akkor még nehezebb lesz a játék.
Aki hibázik, az kiesik vagy ő lesz az új kérdező.

Telefondrót

Időtartam 10 perc
Létszám 20 fő
Fejlesztett készség koncentráció, megfigyelőképesség, hallásérzékelés fejlesztése
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A csapatnak egy tetszőleges üzenetet kell eljuttatni minden csapattagon keresztül a kijelölt csapattagig úgy, 
hogy a mellette ülő fülébe súgja a szöveget, és az továbbadja. Az utolsó játékos hangosan elmondja, amit 
hallott. Ezt össze kell hasonlítani az eredeti szöveggel.

 Tapasztalatok, tanácsok

Érdekes kideríteni, hogy kinél és hogyan változott meg a szöveg.

Sajtóhír

Időtartam 10 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség koncentráció, megfigyelőképesség, hallásérzékelés fejlesztése
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A feladat azt mutatja be, hogyan torzul az információ, ha több csatornán halad keresztül.
Négy vagy öt jelentkező játékos kimegy a teremből. Amikor az első bejön, a vezető felolvas neki egy 5-10 
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mondatos sajtóhírt. Ezután behívják a következő játékost, akinek az első elmeséli, hogy mit hallott. Újabb 
játékos jön be, ő is meghallgatja a hírt, és továbbadja az utolsó játékosig. A csapat tagjai végig látják, hogy mi 
és hol változott meg a szövegben.

 Tapasztalatok, tanácsok

Érdemes megbeszélni, hogy egy sajtóban megjelenő hír esetében hány emberen halad keresztül az információ. 
Minél több ember mondja tovább a hírt, annál jobban eltorzulhat az eredeti jelentés.

Mozdulatok

Időtartam 20 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség koncentráció, megfigyelőképesség
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A csoportot két részre osztjuk, az egyik csapat kimegy a te rem ből. A másik csapat megegyezik egy 
mozdulatsorban (vásárlás, főzés, takarítás).
A kint lévő csapat tagjait egyenként behívjuk, és valaki eljátssza neki a jelene tet. A következő kinti játékosnak 
az előző játssza el, amit látott. Az utolsó elmeséli, hogy szerinte mi történt.

 Tapasztalatok, tanácsok

Megnézhetjük, hogyan és miért változott meg a történet.

Egyszerre mozdulunk

Időtartam 10 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség koncentráció, együttműködés
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A feladatot párban csinálják a résztvevők. Szerencsés, ha olyan társat választanak, akivel nincsenek napi 
kapcsolatban, akivel nem barátok. A feladat az, hogy álljanak egymással szemben, és néma csendben, 
szavak nélkül kommunikálva üljenek le a földre/székre/padra egyszerre, majd álljanak is fel. Nem érhetnek 
egymáshoz. Addig próbálják, amíg sikerül tökéletes szinkronban mozogniuk. 
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Mi volt a képen?

Időtartam 10 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség koncentráció, együttműködés csoportban, metakommunikáció
Eszközök papír, toll, kép, tábla, kréta
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A csoportból öten kimennek a teremből. A többieknek a já ték ve zető megmutat egy képet, amelyet egy percig 
nézhetnek. Ezután meg kell beszélniük, hogy mit láttak és hogyan fogják elmesélni.
A kint lévő játékosokat egyenként behívjuk, és a csoport elmondja nekik, hogy mi volt a képen.  
A következő behívott játékosnak az előző mondja to vább a kép leírá sát.
Az ötödik játékosnak le kell rajzolni a táblára azt a képet, amit a leírás alapján elképzelt. A rajzot ezután 
összehasonlítjuk az eredeti képpel.

Karmesterjáték

Időtartam 10 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség koncentráció, együttműködés csoportban, metakommunikáció
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Egy önként jelentkezőt kiküldünk a teremből. A csoport választ egy „karmestert”, akinek a mozdulatait 
mindenki utánozni fogja. Amikor a kitalálót behívják, az egész csoport megpróbálja úgy követni  
a „karmester” mozdulatait, hogy ne lehessen rájönni, ki az.
A „karmesternek” figyelni kell, hogy ne legyen túl gyors és bonyolult a mozdulat, és a többiek tudják követni. 
Ha a csoport ügyes, akkor nem mindenki a „karmestert” nézi.
Amikor a kitaláló rájön, hogy ki az irányító, akkor a „karmesterből” lesz az új kitaláló.

 Tapasztalatok, tanácsok

Ha a csoport nagy, akkor a kitaláló kétszer is próbálkozhat.
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Fénykép

Időtartam 10 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség koncentráció, megfigyelőképesség, memóriafejlesztés
Eszközök tárgyak, terítő
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Egy asztalra 10–15 kis tárgyat rakunk. A játékosok egy percig nézhetik a tárgyakat, azután  
a csoportvezető letakarja, és kérdéseket tesz fel a tárgyakkal kapcsolatban.

 Soroljanak fel minél többet a tárgyak közül!
 Írják le részletesen, hogy melyik tárgy milyen volt!
 Meg kell mondani, hogy mennyi azonos színű vagy formájú volt a tárgyak között.
 Hogyan helyezkedtek el a tárgyak egymáshoz képest?
 Ki kell találni, hogy melyik nem illett a többi közé és miért.
 Kiveszünk egy tárgyat, újra megmutatjuk az asztalt, és rá kell jönni, melyik tárgy hiányzik.

 Tapasztalatok, tanácsok

Minél több tárgyat, minél rövidebb idő alatt kell megfigyelni, annál nehezebb a feladat.

Hogy volt?

Időtartam 10 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség koncentráció
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Az egyik játékos kimegy a teremből. Előtte azt a feladatot kapja, hogy jegyezzen meg mindent, amit csak 
tud arról, hogy mit lát a teremben, mi hogyan helyezkedik el és hogy néz ki. A csoport ezután megváltoztat 
öt dolgot, a tárgyaikat vagy a ruháikat is kicserélhetik, a berendezés elhelyezkedését is megváltoztathatják. 
Amikor a kitaláló bejön, meg kell mondania, hogy mi és hogyan változott meg.

 Nehezíthetjük a játékot, ha több változtatást végez a csoport, vagy nem mondják meg, mennyi változást 
kell megkeresni.

Ha a kitaláló mindent elmondott, amit észrevett, új kitaláló megy ki. Ha a csoport minden tagja játszott, 
akkor az lesz a győztes, aki a legsikeresebben észrevette a változásokat.
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A kapitány mondja

Időtartam 10 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség koncentráció
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A játékosok körben állnak, választanak egy kapitányt, aki utasításokat ad a csoportnak. A feladatot csak 
akkor kell végrehajtani, ha a mondatot azzal kezdi, hogy

A kapitány azt mondja…

Ha valamilyen más nevet mond, vagy csak az utasítást mondja, akkor nem szabad megcsinálni, amit 
hallottak. Aki elrontja, az kiesik.

 Tapasztalatok, tanácsok

Egyszerűbb és nehezebb feladatokat is adhat az irányító: mindenki emelje fel a kezét, bólogasson, négykézláb 
sétáljon, vegye le a cipőjét vagy ölelje meg a szomszédját.
A kapitány megtévesztheti a csoportot azzal, hogy nem azt csinálja, amit mond, vagy többször megismétli 
ugyanazt a feladatot, de egyszer nem mondja a vezényszót. Azt is megteheti, hogy nagyon gyorsan változtatja 
a feladatokat.

Király – bíró

Időtartam 10 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség koncentráció, együttműködés
Eszközök székek
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A résztvevők körben ülnek. Választanak egy királyt és egy bírót, akik egymás mellett ülnek, a bíró a király 
bal oldalán helyezkedik el.
A többi szék kap egy számot, ami a rangját jelöli, de ezt csak a játék elején mondjuk el a játékosoknak. A cél 
az, hogy valaki minél előrébb kerüljön a ranglétrán, azaz minél alacsonyabb számú székre kerüljön.
A király a játék kezdetén hív egy játékost: 

A király hívja hatost…

Erre a hatos széken ülő játékos tovább mondja a sort:

A hatos hívja hármast…
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Addig folytatódik a játék, ameddig valaki nem téveszt: olyan rangot hív, ami nincs a körben, nem mondja 
időben, az őt hívó játékost mondja újra. Aki eltévesztette a feladatot, az kiesik, ezután mindenki eggyel 
előbbre ugrik a ranglétrán. Minél többen estek ki, annál nehezebb a játék.

 Tapasztalatok, tanácsok

Nehezíthetjük a feladatot, ha gyorsítjuk a ritmust tapsolással vagy csak a számokat kell mondani, nem teljes 
mondatot.
Számok helyett rangokat is kitalálhatunk (báró, főherceg, ispán, udvarnagy, püspök), ezzel is nehezebb lesz 
a játék.

A gyilkos 

Időtartam 10 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség koncentráció, együttműködés csoportban, metakommunikáció
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A csoport körben ül. Kisorsolják, hogy ki lesz a gyilkos (kártyát húznak, és egy előre kijelölt kártyalapot 
húzó játékos lesz a gyilkos). Amikor elkezdődik a játék, csak a gyilkos tudja magáról, hogy ő az. Akire 
rákacsint, az kiesik a játékból, vár egy kicsit és bejelenti: 

Meghaltam…

Az áldozatok a játék alatt egyszer gyanúsíthatnak valakit. Kéz felemeléssel jelzi a gya nú sítási szán dé kát, addig 
kell várni, amíg még egy gya nú sító je lent kezik. Ekkor egy szerre rá  mutatnak az általuk gya nú sított játé kosra. 
Ha mindketten el találták a gyilkos személyét, akkor nyertek.
Ha külön böző személyekre mutattak, ak kor folytatódik a já ték, abban az esetben is, ha a valódi gyilkos is 
közöttük volt, és a gyanúsítók elveszítik a gyanúsí tás le he tőségét. A játék addig tart, ameddig már csak egy 
áldozat marad.
Sétálva is lehet játszani, ebben az esetben a gyilkos nemcsak kacsinthat, hanem valamilyen előre kitalált jellel 
is gyilkolhat (kezet fog, megérinti az áldozat vállát).

Gyilkosság éjjel

Időtartam 10 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség koncentráció, együttműködés csoportban, metakommunikáció
Eszközök papír, toll
Előkészítés —
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 Játékleírás, variációk

Annyi papírt készítünk, amennyi a csoport létszáma.
A szerepek a következők: egy gyilkos, egy rendőr, mindenki más tanú.
A rendőrt kiküldjük a teremből. A többiek nem tudják, ki a gyilkos. A játékot sötétben kell játszani. Az 
elsötétített teremben a gyilkos feladata, hogy elindul, és minél több áldozatot megpróbál megölni úgy, hogy 
megérinti az áldozatot, aki felsikít. Megadott idő (három perc) múlva a rendőr bejön, és világosságot csinál.
Megkezdődik a nyomozás. Egyenként kihívja a tanúk padjára az életben maradtakat, és kikérdezi őket, mert 
neki kell kitalálnia, hogy ki a gyilkos. Ha eltalálja, akkor a gyilkos bevallja a bűnét.

Hangsúly

Időtartam 10 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség koncentráció
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A játékosok körbe állnak, és számokat mondanak egy más u tán úgy, hogy mindig a sorban következő legyen 
hang súlyos, a hang súly min  den ismét lő dés alkalmával eggyel tovább kerül:

1 2 3 4 5 /1 2 3 4 5 / 1 2 3 4 5 / 1 2 3 4 5 /1 2 3 4 5 /1 2 3 4 …

A hangsúlyt megerősíthetik egy mozdulattal is (dobbantás, taps, a kéz fel eme lése).
A játék nehezíthető azzal, hogy a vezető jelzésére a játékosok magukban számolnak to vább, és amikor 
a vezető tapsol, tovább halad a sor, majd újabb jelre az éppen következő játékos folytatja hangosan  
a számolást.

Bumm

Időtartam 10 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség koncentráció
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A csoport körben ül, és elkezdenek számolni egytől, úgy, hogy a hetest nem szabad kimondani.  
A hetes szám és többszörösei helyett mindig azt kell mondani, hogy „bumm”:

1, 2, 3, 4, 5, 6 bumm, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bumm, 15, 16, bumm 18 stb.
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Aki téveszt, vagy nem mondja a következő számot azonnal, az kiesik.
Nehezebb a játék, ha a szám  sor haladási iránya minden bumm után megváltozik.
A hetes helyett más számot is választhatunk.

Számsorok

Időtartam 10 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség koncentráció
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A játékosok körbe állnak vagy ülnek. Egyszerre több számsor halad emelkedő sorrendben körbe. Mindenkinek a 
szomszédjától hallott számnál eggyel nagyobbat kell mondania. Több irányban is mehetnek a számok, mindegyik 
számsor más számmal kezdődik (indulhat 117-től vagy 1060-tól is a felsorolás).

 A vezető úgy is indíthat egy számsort a játék közben, hogy a körön kívül sétálva megfogja valakinek a 
vál lát, és a játékosnak egytől el kell kezdeni számolni, amelyik vállát megfogták, annak a szomszédjának 
adva tovább a számsort.
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Számláló

Időtartam 30 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség együttműködés, mozgáskoordináció
Eszközök post-it, filctoll, hosszú kötél, stopper
Előkészítés a post-itekre 1–30-ig a számok felírása 

 Játékleírás, variációk

A játékvezető kijelöl egy hat méter átmérőjű kört. A csapat tagjai kapnak egy vagy több, számot tartalmazó 
post-itet, amelyeket elhelyeznek a körön belül. A feladat az, hogy fél perc alatt meg kell érinteni a számokat 
sorban.

 A körbe egyszerre csak egy ember léphet be.
 Egy játékos csak egyszer léphet be a körbe 5 másodpercre.

Először ki kell alakítani a stratégiát, erre 10 percet kapnak.

Itt a piros

Időtartam 10 perc
Létszám 3–12 fő
Fejlesztett készség koncentráció
Eszközök 5–8 műanyagpohár és 1 „piros” (bármi, amit a poharak alá lehet rejteni)
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A játékosok körbeülnek egy asztalt. A poharakat lefordítják. Kiválasztják, hogy ki kezd. Ő lesz az osztó. Minden 
körben más az osztó, órajárás szerint. A következő mindig az osztó bal kezénél ülő játékos.
Az első osztó valamelyik pohár alatt elhelyezi a „piros”-at. A második megcserél két poharat. Nem baj, ha 
egyik alatt sincs a piros. És így tovább, körbe, a többieken át.
Ez így azonban túl egyszerű lenne, csak azt kellene követni, hogy hol jár a piros. Ezért nehezítésként, minden 
körben a játékosok egy részének hátat kell fordítani az asztalnak. A „következő osztó” még láthatja, hogy 
mi történik, de a tőle balra ülő játékosnak meg kell fordulnia. Ettől a játékostól számítva minden harmadik 
játékosnak szintén meg kell fordulnia. A következő körben ők visszafordulhatnak, de a tőlük balra lévőknek 
kell hátat fordítani.
Amikor mindenki sorra került, mint osztó, meg kell tippelni, hogy melyik pohár alatt van a piros. 
Azért, hogy egymás döntését ne befolyásolják a szavazatukkal, először mindenkinek fel kell írnia  
a szavazatát egy kis cetlire.
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Érzékszervek és az agyunk

Időtartam 10 perc
Létszám 10–15 fő
Fejlesztett készség koncentráció
Eszközök szembekötő, fénymásolt szereplapok
Előkészítés -

 Játékleírás, variációk

A játék azt modellezi, hogy ha túl sok információ ér bennünket, akkor nem tudunk eligazodni és nehezen 
hozunk döntéseket. A főszereplő, az Agy, aki középen áll, megpróbálja megérteni a sok információt, amelyet 
az Érzékszervektől kap.
Az Agyat játszó önként jelentkező résztvevő bekötött szemmel középre áll, a többi érzékszervet játszó 
részvevők körbeállják, és a trénerek jelére elkezdik elolvasni a náluk lévő papír tartalmát, akinek rövidebb a 
szövege, az folyamatosan ismétli, ameddig a játékvezető meg nem állítja a feladatot.

Reflexió

A feladat végén beszéljük meg, mennyit értett meg az „agy” a körülötte lévő zsivajból? Miért lehetett az, 
hogy nem jutott el minden információ?
Normális agyműködés esetén az agy rengeteg információt és tevékenységet tud koordinálni egyszerre. 
Azonban amikor kívülről egy kémiai anyag (alkohol, drog) beleszól a kifinomult és összehangolt folyamatokba, 
az eredmény így képzelhető el, ahogy a játék ezt megmutatta.
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Fénymásoláshoz

SZEM:

Hahó, Főnök! Két rosszarcú áll jobbra egy óránál. Szerintem akarnak valamit. Az egyik ugyan 
háttal áll, de a másik sunyin méreget és folyamatosan beszél, szerintem rólunk. Most mintha azt 
mondaná, hogy látta, amint fél órája pénzt vettél fel, amit a jobb belső kabátzsebedben tartasz. Most 
az egyik elindul, pont úgy megy, hogy megkerülve a hátad mögé fog sündörögni. Vigyázz, mert 
elviszik az összes pénzedet. Most a másik feléd integet, akar valamit. Ne dőlj be! Csak el akarja terelni  
a figyelmedet! Mondom, ne figyelj arra, aki beszél hozzád! Nem érdekes, hogy meg akar hívni egy italra, a 
Te pénzedből futja neki rá! Most veszi el a másik a tárcádat!

(Ha vége, ismételd el újra a szöveget!)

FÜL:

Mester! Nem veszed észre, hogy mekkora a zaj itt? Az üllő meg a kalapács már lassan tönkremennek, 
a dobhártyám meg olyan szinten rezeg, hogy mindjárt ki fog szakadni! Elfáradtam, könyörülj már meg 
rajtam! Csak egy kis csendre vágyom! Menj el a hangfalak mellől! Most nagyon hangos effekt fog következni! 
Szóltak, hogy mindenki helyezkedjen kicsit távolabb! Ha nem lépsz, halláskárosodást szenvedünk! Nem 
érted? Mi van veled? Csinálj már valamit! Nem érted, hogy meg fogunk süketülni?

(Ha vége, ismételd meg újra a szöveget!)

ORR:

Kegyetlen büdös van itt! Nem értem, nem a megszokott füstszagot érzem, hanem ez valami más! Igazi égés 
szaga terjeng a levegőben! Honnan jöhet? Honnan? Szem, segíts! Mi van veled, agy? Szólj már a szemnek! 
Ha nem lépünk, meghalunk! Mi lesz már? Nem segít senki? Úgy érzem, a bejárati oldal felől érkezik a szag! 
Nagy baj van, hát nem érted? Hahó! Ha itt maradunk, megégünk! Induljunk már el! Ha itt maradunk, 
összetaposnak!

(Ha vége, ismételd el újra a szöveget!)

SZÁJ:

Tóth Árpád: Betörő

Hallod még néha a kérdést, ha búsan
Motoz benned? – Nézd, én úgy képzelem,
Mint a tehetségtelen betörőket,
Amikor hajnalfelé csöndesen
Vedlett sportsapkájukat hátratolják
Izzadó és egy kissé már kopasz
Homlokukon, mert jaj, nem sikerült
Megfejteniük az acél, ravasz
Széfek titkát: zörög álkulcsaik
Vén koszorúja, s marad a titok,
S ők meglépnek szégyennel, s ajkukon
Nem tudni, mi sír: sóhaj vagy szitok?
Így jár benned, és kutatja agyad
S szíved konok rejtekeit szegény
Kérdés, mely nappal eszedbe se jut,
S éjjel is csak mint kolportázsregény
Fantómja lebben fájó homlokod
Mögé és fölvésné a néma boltot,
Mert kincseket szeretne. Azt szeretné
Megtudni a bolond: voltál-e boldog?
 (Ha vége, ismételd el újra a szöveget!)
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BŐR:

Nagyon meleg van! Valami fülledt, perzselő lankadtságot érzek. Hozzám érnek jobbról is, balról is. Csúszós 
emberi kezek, lábak, mindenki izzadt. A jobb mellkas felől is érzek egy kezet, valamit ki akar venni! Hahó, 
nyúlj már oda, hiszen figyelmeztetlek! Valaki el akar venni tőled valamit! Gyorsan kell cselekedned, mert 
nem lesz meg a tárcád soha többé. Az az illető még béna is, nem ez a szakmája, olyan erősen érzem az 
érintését, hogy szinte belefájdulok. Csinálj már valamit!

(Ha vége, ismételd el újra a szöveget!)

MOZGÁS:

Főnök! A mozgás az életben nagyon fontos dolog, úgyhogy élj vele. Megőrülök már itt egy helyben állva! 
Legalább táncoljunk, vagy sétáljunk! Menjünk ki a friss levegőre! Ha nem mozogsz, akkor berozsdásodnak 
az ízületek, és fájdalmas lesz minden lépés. Elsorvadunk! Na jó, nem most azonnal, de én nem bírom ki 
egy helyben állva! Muszáj valamit csinálnom! Ugráljunk! Lépkedjünk! Hadonásszunk! Csináljunk már 
valamit, könyörgöm!

(Ha vége, ismételd el újra a szöveget!)



138

8.5 FANTÁZIA, KREATIVITÁS

A kreativitásra az élet minden területén szükség van. A fiatalokban meglévő alkotókedv és fantázia sok 
esetben kiaknázatlan marad, ezért lehetőséget kell adni számukra, hogy minél többször megmutathassák a 
bennük rejlő képességeket.

Mire használjuk? 

Időtartam 30 perc
Létszám 20–30 fő (5-10 fős csapatok)
Fejlesztett készség fantázia, kreativitás
Eszközök tárgyak
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A csoport kap egy tár gyat, amellyel más tár gyak használatát kell eljátszani, úgy, hogy nem szabad saját funk-
ció jában használni az adott tárgyat. A tárgyat körbe adják a játékosok, és mindenkinek egy másik szerepet 
kell adni a tárgynak. Aki nem tud újat kitalálni, az kiesik.

 Csapatok közötti versenyre is alkalmas játék, az a csapat győz, ame lyik két perc alatt több tárgyat tud 
eljátszani.

Párosan mondjuk 

Időtartam 30 perc
Létszám 20–30 fő (párok)
Fejlesztett készség fantázia, kreativitás
Eszközök előre kiválasztott versek, szövegek
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A pár egyik tagja egy verset vagy szöveget mond, a társa a háta mögött állva gesztusokkal kíséri  
a szöveget.

 Tapasztalatok, tanácsok

A szöveget mondó játékos segíthet a párjának azzal, ha lassan mondja a szöveget.
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Ki vagyok, mi vagyok? 

Időtartam 30–40 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség fantázia, kreativitás
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Egy önként jelentkező játékost kiküldenek a teremből. A csoport megbeszéli, hogy milyen tárgyat, állatot 
vagy személyt fog megtestesíteni.
Amikor a játékos bejön, felteszi a csoportnak a kérdést, hogy

„Ki vagyok, mi vagyok?”

Ezután rámutat valakire, aki mond egy olyan tulajdonságot, ami jellemző az adott dologra vagy személyre. 
Addig választ újabb segítséget, ameddig ki nem találja a feladatot.

 Lehet versenyezni a játékosok között, hogy hány segítséggel vagy mennyi idő alatt találta ki a feladványt.
 Lehet csoportismereti feladatot is adni, ha a kitalálandó személy a csoport egyik tagja. Összeszokott 

csoport esetében szóbeli segítség helyett jellemző mozdulatokat vagy gesztusokat is lehet mutatni.

Körbe-mese

Időtartam
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség fantázia, kreativitás
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A csoport körben leül, és a csoportvezető által kijelölt játékos elkezd egy történetet:
Péter a barátaival elment kirándulni…
A következő játékos folytatja a történetet, ameddig körbe nem ér a csoport, ezután újra lehet kezdeni a kört, 
ameddig kialakul a mese.

 Lehet úgy is játszani, hogy a következő játékos feltesz egy kérdést:

Hová? Mikor? Miért? Kivel?

Az utána jövő válaszol, a következő megint kérdez, és a szomszédja válaszol.
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Szótárt írunk

Időtartam
Létszám 5–10 fő
Fejlesztett készség fantázia, kreativitás
Eszközök idegen szavak szótára, papír
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A játékban egy olyan szónak kell jelentést kitalálni, amit senki nem ismer. A szót az idegen szavak 
szótárából választják ki. Minden játékos kap egy darab papírt, amire felírja a nevét. A szótár körbe megy a 
játékosok között. Akinél a szótár van, választ egy idegen szót, aminek a jelentését szerinte senki nem ismeri 
a társaságból. Kimondja a szót, a többiek pedig megpróbálnak meghatározást írni a szó jelentésére, ami 
minél hihetőbb vagy minél szellemesebb. Az a játékos, aki a szót választotta, szintén leírja egy papírra a 
helyes meghatározást. Ha mindenki elkészült, odaadják a papírt az aktuális játékvezetőnek, aki összekeverve 
felolvassa a meghatározásokat, amelyek között ott van a helyes is.

 A csoport többi tagja sorban szavaz, hogy szerinte melyik a helyes megoldás.
 Akinek a meghatározására valaki szavazott, az annyi pontot kap, ahányan szavaztak rá.
 Aki a helyes megoldást írta le a szó meghatározásaként, az plusz két pontot kap.
 Aki a helyes megoldásra szavazott, az egy pontot kap.
 A játékvezető nem kaphat pontot. Mivel azonban a kör végén továbbadja a stafétát és a szótárt,  

a következő körben bepótolhatja lemaradását.

Pantomim

Időtartam 20 perc
Létszám 10–16 fő
Fejlesztett készség koncentráció, együttműködés
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A csoport két részre oszlik. A párok egyik fele pantomimjátékot játszik, a másik fele szinkronizál. Minden 
pantomimesnek megvan a „hangja”, vagyis az a játékos, aki a pantomim kifejező mozgásaihoz a hangot 
szolgáltatja. A pantomimezők eljátszanak egy jelenetet, a hangok pedig kommentálják az eseményeket. 
Ezután megbeszélik a játékosok, hogy megfelelő volt-e a pantomim kifejező mozdulataihoz a tolmácsoló 
hang. Ezt követően a csoport vált, és az eddig néma játékosok lesznek a hang szolgáltatói. 

 Tapasztalatok, tanácsok

Az a tapasztalat, hogy érdemes a csoportoktól azt kérni, hogy a jelenetük legalább 5–6 perces legyen. Ha 
túl rövid, a feladat gyorsan ér véget, és a tanulságokat sokkal nehezebb kivenni belőle, mint ha hosszabb 
ideig csinálják. A szinkronizálás előtt a másik csoportnak csak annyit árulnak el a pantomimet bemutatók, 
hogy hol játszódik a jelenet, de ha nehezíteni akarjuk a feladatot, akkor azt sem mondják meg, mindent a 
szinkronizáló résztvevők tesznek hozzá. 
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8.6 LOGIKAI FELADATOK 

A következő feladványok logikai játékok, amelyek a gondolkodás fejlesztése mellett csapatban megoldva az 
érvelési készségeket és a döntési képességet is fejlesztik.

Melyik ajtót válasszam?2

Időtartam 15 perc
Létszám 10–20 fő
Fejlesztett készség logika
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Rabságba ejtettek a császár katonái. A fővezér azt az ajánlatot teszi, hogy megszabadulhatunk, ha helyesen 
választunk két ajtó közül. Az egyik a szabadságot, a másik az örök szolgaságot rejti.

 Az őröknek egy kérdést tehetünk fel, és utána választanunk kell az ajtók között.
 Azt elárulták, hogy egyik őr mindig hazudik, a másik mindig igazat mond, de nem tudjuk, melyik.
 Mit kérdezzünk, hogy megnyerjük a szabadságunkat?

Megoldás

A feladat azt a logikai tételt használja fel, miszerint nem(nem(igaz))=igaz, mert ha igaznak a szabadságba 
vezető ajtót nevezem, akkor mindkettejükkel pontosan kétszer tagadtatom a megfelelő ajtót, amiből biztosan 
a helyes választ kapom. 
Olyan kérdést kell feltenni, amelyik esetében mindegy, hogy melyik őrtől kérdezünk, kikövetkeztethetjük a 
megoldást. Ez a kérdés: „Mit mondana a másik, ha azt kérdezném tőle, hogy melyik ajtó rejti a rabságot?”
Az igazmondó a szabadulást rejtő ajtóra mutatna, mert a hazudós a hamisat mutatná. A hazudós pedig tudja, 
hogy az igazmondó valóban a rabságot rejtő ajtóra mutatna, de mivel ez az őr mindig hazudik, a szabadságba 
vezető ajtóra mutatna. A fenti kérdésre tehát mindenképpen a szabadságba vezető ajtót mutatják meg.

A kecske, a káposzta és a farkas3

Időtartam 30 perc
Létszám 10–20 fő
Fejlesztett készség logika, ügyesség, mozgáskoordináció
Eszközök lavór (csónak), kártyák (kecske, káposzta, farkas)
Előkészítés kártyák elkészítése

2 Matematikai és logikai fejtörők, http://szjenoko.web.elte.hu/Jatek/fejtorok/fejtorok.html 7. feladat
3 Matematikai és logikai fejtörők, http://szjenoko.web.elte.hu/Jatek/fejtorok/fejtorok.html 13. feladat
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 Játékleírás, variációk

Ránk bízták a kecskét és a káposztát, de velünk van egy farkas is. A folyón mindenkit át kell vinnünk, és 
nekünk is velük kell mennünk. A csónakban egyszerre csak egy dolgot vihetünk át magunkkal. Az a baj, 
hogy a farkas megeszi a kecskét, ha nem őrizzük. Ha magára hagyjuk a kecskét a káposztával, akkor az éhes 
állat megeszi a káposztát.
Hogyan kell őket átvinni, hogy mind épségben maradjon?

 Tapasztalatok, tanácsok

Megoldás:

1.1. átviszem a kecskét 
2.2. visszamegyek és átviszem a farkast
3.3. a káposztát is vihetem először, a sorrend mindegy
4.4. visszahozom a kecskét 
5.5. átviszem a káposztát 
6.6. visszamegyek a kecskéért és átviszem azt is 

Sötétben egy lámpával4

Időtartam 15 perc
Létszám 10–20 fő
Fejlesztett készség logika
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Három barátunkkal kirándulni mentünk. A hegyi túrán az éjszaka váratlanul ért bennünket, gyorsan 
besötétedett, és csak egy lámpa van nálunk. Egy függőhídon át vezet az út a menedékházhoz. A híd nagyon 
keskeny, egyszerre csak ketten mehetnek át. Négyen vagyunk, de nem egyforma gyorsan tudunk átkelni, 
rendre 1, 2, 5 és 10 percre van szükségünk, hogy átmenjünk a hídon. Minden átkeléshez lámpára van szükség.

Milyen sorrendben menjünk át, ha a lehető leggyorsabban szeretnék a szállásra érni, mert mindjárt  
esik az eső? 

 Tapasztalatok, tanácsok

Megoldás:

 2 perc alatt átmegy az 1 perc alatt átjutó, a 2 perc alatt átjutó
 1 perc alatt visszamegy az 1 perc alatt átjutó
 10 perc alatt átmegy az 5 perc alatt átjutó, a 10 perc alatt átjutó
 2 perc alatt visszamegy a 2 perc alatt átjutó
 2 perc alatt átmegy az 1 perc alatt átjutó, a 2 perc alatt átjutó
 Összesen 17 percre van szükségük. 

4 Matematikai és logikai fejtörők, http://szjenoko.web.elte.hu/Jatek/fejtorok/fejtorok.html 14. feladat
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Einstein feladványa5

Időtartam 20 perc
Létszám 10 fő
Fejlesztett készség logika
Eszközök a tényeket tartalmazó kártyák
Előkészítés a tényeket tartalmazó kártyák elkészítése

 Játékleírás, variációk

Ezt a feladatot valószínűleg Einstein írta, a tapasztalatok szerint csak az emberek 2%-a tudja megoldani. A 
tényeket a csapat tagjai külön kártyákon is megkaphatják, amelyeket nem mutathatnak meg egymásnak, de 
a rajtuk lévő információkat megoszthatják egymással.

Tények

 5 különböző színű ház van. 
 Minden házban él egy más-más nemzetiségű ember. 
 Az öt tulajdonos különböző italokat fogyaszt, különféle ételt szeret és más-más állatot tart. 
 Nincs két olyan tulajdonos, aki ugyanazt az állatot tartaná, ugyanazt az ételt enné,  

vagy ugyanazt az italt inná. 
 A brit a piros házban lakik. 
 A svéd kutyát tart. 
 A dán teát iszik. 
 A zöld ház a fehér ház bal oldalán van. 
 A zöld ház tulajdonosa kávét iszik. 
 Az a személy, aki a sült krumplit szereti, madarat tart. 
 A sárga ház tulajdonosa a tökfőzeléket szereti. 
 A középső házban lakó mindig tejet iszik. 
 A norvég az első házban lakik. 
 A macskát tartó mellett lakik az, akinek a spagetti a kedvence. 
 Aki lovat tart, amellett lakik, aki a tökfőzeléket szereti.
 Aki a süteményt szereti, az sört iszik. 
 A német a kolbászt kedveli. 
 A norvég a kék ház mellett lakik. 
 A spagettit kedvelő ember szomszédja csak vizet iszik. 

A feladat az, hogy a rendelkezésükre álló 30 perc alatt adják meg a választ a következő kérdésre:  
Melyik tart halat?

Megoldás táblázatban összefoglalva

1. ház 2. ház 3. ház 4. ház 5. ház
nemzetiség norvég dán brit német svéd
ház színe sárga kék piros zöld fehér
ital víz víz tej kávé sör
étel tökfőzelék spagetti sült krumpli kolbász sütemény
állat macska ló madár hal kutya

5 Matematikai és logikai fejtörők, http://szjenoko.web.elte.hu/Jatek/fejtorok/fejtorok.html 12. feladat
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Megoldás

 Rögzítsük le a házakat. 1. ház, 2. ház, 3. ház, 4. ház, 5. ház 
 A harmadikban tejet isznak (12. állítás). 
 Az elsőben a norvég lakik (13. állítás).
 A norvégnak csak egy szomszédja van, a 2-es ház, így az kék (18. állítás).
 Mivel a zöld és fehér házak egymás mellett vannak, ilyen sorrendben (4. állítás), ezért csak a 3., 4., 5. 

helyekre férnek be. 
 Mivel a zöld háznál kávét isznak (9. állítás), a 3-asban viszont tejet, ezért a 9. megállapítás miatt  

a zöld (vele együtt a káv) és fehér házak a 4., illetve 5. helyen vannak. 
 A piros és a sárga így az 1., illetve 3. helyekre kerül. A brit háza piros (5. állítás), a norvég viszont az 1. 

házban lakik, tehát az 1-es ház a sárga, a 3-as ház pedig piros, és abban lakik a brit. 
 A sárga házban tökfőzeléket esznek (11. állítás), tehát az 1. házhoz a tökfőzelék tartozik. 
 Mivel a tökfőzeléket szeret mellett lovat tartanak (15. állítás), és a norvégnak csak egy szomszédja van, 

ezért a 2-es házban van a l. 
 A sör-sütemény páros (16. állítás) a 2-es vagy 5-ös háznál van, mivel a többiben más italt vagy ételt 

kedvelők vannak. 
 A tea-dán páros (7. állítás) hasonl okokból szintén a 2-es illetve 5-ös helyek valamelyikén van.
 A német-kolbász páros (17. állítás) a nemzetiségek miatt a 2., 4., 5. helyek valamelyikére kerül. 
 Az els két gondolat miatt a 2., 5. helyek egyikén dán van, a másikon az, aki a süteményt szereti, amik ütik 

a német-kolbász párost, így a harmadik gondolat miatt a németnek és a kolbásznak marad a 4. hely. 
 A svéd-kutya páros (6. állítás) az 1., 3., 4. helyeken a nemzetiség miatt nem lehet, a 2. helyen pedig a l 

miatt, ezért nekik az 5. hely jutott. 
 Mivel a nemzetiségeket egy kivételével besoroltuk, ezért a dánnak (és a víznek) a 2. hely maradt. 
 A sör-sütemény páros (16. állítás) a 2., 3., 4. helyekre a sör miatt, az 1. helyre pedig a sütemény miatt 

nem kerülhet, így maradt az 5. hely. 
 Az italok közül a víz maradt ki, az helye az 1. ház. 
 A vizet kedvel háza mellett spagettit esznek (19. állítás), de az 1. háznak csak egy szomszédja van, így a 

2. háznál esznek spagettit.
 Az ételek közül már csak a sült krumpli maradt ki, így azt a 3. helyre soroljuk. 
 Mivel a sült krumpli a madarat tart kedvence (10. állítás), ezért a madarat a 3. helyre tesszük. 
 A tökfőzeléket kedvel macskát tart (14. állítás), de a két szomszéd közül az egyikben már van állat (a 3-as 

házban madár), így a macska az 1-es házba kerül.
 Minden állatot beosztottunk, csak a halat nem, így az a németnek jut. 

A megoldás tehát az, hogy a NÉMET tart halat! 

Zin obeliszk6

Az ősi Atlantisz városában az istenek tiszteletére egy monumentális obeliszket építettek, amelyet Zinnek 
neveztek el. A csapat tagjai kártyákat kapnak, amelyeket nem mutathatnak meg egymásnak, de a rajtuk lév 
információkat megoszthatják egymással. A csapat létszámától függően egy tag több kártyát is kaphat. A 
kártyák száma növelhet lényegtelen információkkal, ez nehezíti a játékot, mert meg kell találni, hogy melyek 
a felesleges kártyák.
A feladat az, hogy a rendelkezésükre áll 30 perc alatt adják meg a választ a következ kérdésekre:

 Milyen napokból állt az atlantiszi hét?
 Hogyan zajlott az Atlantiszon egy munkanap? Kik és mennyit dolgoztak?
 Melyik napon készült el az obeliszk?

6 http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=487 (a Mátrix tréner-csoport ZIN obeliszk cím gyakorlata alapján)
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Megoldás

 Az atlantiszi hét
 Víz nap: munkanap 

Föld nap: munkanap 
Tűz nap: munkanap 
Leveg nap: munkanap 
A Nap napja: pihenőnap 

 Az atlantiszi munkanap
 1 szolár – 8 theon  

a munkások 16 theont (2 szolárt) pihennek, a munkaid 7 szolár 
a kilenc munkásból áll csapat egyik tagjának vallási feladata volt, egyszerre nyolcan dolgoztak 
1 munkás 1 szolár alatt 150 kőkockát épít a helyére 
1 munkás 7 szolár alatt (1 munkanap) 150×7=1050 db kőkockát épít az obeliszkbe 
1 munkanap alatt 1 csoport (8 munkás) 1050×8=8400 db kőkockát helyez el

 Az obeliszk építése

50×10×100= 50 000 atlantiszi köbmérés / 50 000 m3 = 50 000 db kőkocka 
50 000 / 8400=5,95 nap alatt készült el az obeliszk. 
A munkát a hét els napján kezdték, a hatodik munkanapon, a Földnapon készült el.

 Tapasztalatok, tanácsok

A feladat megoldásához a csapat együttműködésére, és az információk összegyűjtésére van szükség. Vannak 
olyan kártyák is, amelyek nem tartalmaznak fontos információt, ezeket is megkapják.

Zin obeliszk

Maróti Géza: Atlantisz-makett terve az Iparművészeti Múzeum Maróti-kiállításának anyagából.7

A régészek egy eddig ismeretlen város romjai között egy agyagtáblákat tartalmazó könyvtárra bukkantak. 
Az épségben maradt táblákon található jelek megfejtése után kiderült, hogy az ősi Atlantisz történetét 
mesélték el. Az egyik eldugott teremben talált agyagtáblák egy építkezés részleteiről tudósítanak.  
A táblákat a világ múzeumai között osztották szét úgy, hogy minden híres múzeum kapott.

A kutatók szeretnék megfejteni a titkot, hogy hogyan épülhetett fel ez a hatalmas építmény, ezért egy 
konferenciát szerveznek, ahová minden agyagtáblával rendelkező múzeum képviselőjét meghívják. 
Természetesen a táblákat nem vihetik magukkal, de az információikat megosztják egymással. 

7 http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p:Mar%C3%B3ti-Atlantisz_1.jpg
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A konferencia végére szeretnék rekonstruálni az építkezés menetét és az atlantiszi szokásokat.  
A következő kérdésekre kell választ adni, hogy újabb támogatást kapjanak a kutatás folytatására:

 Milyen napokból állt az atlantiszi hét?
 Hogyan zajlott az Atlantiszon egy munkanap? Kik és mennyit dolgoztak?
 Melyik napon készült el az obeliszk?

Atlantiszon napokra osztják a hetet. A nap szolárokból és theonokból áll.

A Zin 50 mérés hosszú. A Zin magassága 100 méter.

A Zin 10 mérés széles. A Zin cubusokból áll.

Minden cubus 1 köbmérés térfogatú. Az atlantiszi hét első napjának neve Víz.

Az atlantiszi hét második napjának neve Föld. Az atlantiszi hét harmadik napjának neve Tűz.

Az atlantiszi hét negyedik napjának neve Levegő. Az atlantiszi hét ötödik napjának neve Nap.

Az atlantiszi hét öt napból áll. A munkaidő 9 szolárból áll.

Egy munkás naponta a munka alatt 16 theont pihen Egy szolár 8 theonból áll.

Egy munkás egy szolár alatt 150 cubust mozgat a 
helyére. Egyszerre egy 9 főből álló csoport dolgozik.

Egy csoportból egy munkás mindig imádkozik, 
ezért nem dolgozik. 1 méter = 1 mérés

A Zin építésén csak egy csapat dolgozik. Minden csapatban dolgozik két rabszolga.

A munka a hét első napján kezdődik. Az ötödik napon senki nem dolgozik.

A cubusokat Egyiptomban bányásszák. Egy kocka 6 minába kerül.

A cubus egy mérés hosszú és magas kőkocka. A főisten Mishor.

Mishor fia Thot, tőle származnak az atlantisziak. Atlantiszon állatáldozatot mutatnak be az 
isteneknek.

Az obeliszket Mishor tiszteletére emelték. Az építők nem kapnak fizetést.

Kannibálok és misszionáriusok8

Időtartam 30 perc
Létszám 6 fős csapatok
Fejlesztett készség logika, ügyesség, mozgáskoordináció
Eszközök lavór (csónak), kártyák (3 kannibál és 3 misszionárius), óra
Előkészítés kártyák elkészítése

8 Matematikai és logikai fejtörők, http://szjenoko.web.elte.hu/Jatek/fejtorok/fejtorok.html 17. feladat
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 Játékleírás, variációk

3 misszionárius 3 kannibált próbál a templomhoz vinni, hogy megtérítsék. A templomhoz egy folyón 
keresztül vezet az út, amelyen megpróbálnak átkelni. Csak kétszemélyes csónak van a parton az átjutáshoz. 
A kannibálok még nagyon vadak és éhesek, ezért ha több kannibál van, mint misszionárius, akkor megeszik 
a hittérítőket.
Hogyan keljenek át a misszionáriusok, hogy ne egyék meg őket a kannibálok? 
A megoldás után a játékot el is lehet játszani, és a 6 fős csapatok egymással versenyezve kelnek át  
a folyón. Az a csapat, amelyik először kész van, nem kezdheti meg az átkelést, mert a többi csapat látja a 
megoldást. A megoldásra és az átkelésre fordított időt összeadva alakul ki a végeredmény.

Megoldás

A megoldást visszalépéses keresésnek nevezik. Az egyes állapotokat számnégyesekkel jellemezzük:

	az első szám a bal parton lévő misszionáriusok száma
	a második a bal parton lévő kannibálok száma
	a harmadik a jobb parton lévő misszionáriusok száma
	a negyedik a jobb parton lévő kannibálok száma.

Az egymást követő állapotok

	3m3k.0m0k (3m1k.0m2k vagy 2m2k.1m1k)
	3m2k.0m1k
	3m0k.0m3k
	3m1k.0m2k
	1m1k.2m2k
	2m2k.1m1k
	0m2k.3m1k
	0m3k.3m0k
	0m1k.3m2k (0m2k.3m1k vagy 1m1k.2m2k)
	0m0k.3m3k

Cézár a kém

Időtartam 30 perc
Létszám 6 fős csapatok
Fejlesztett készség logika, együttműködés
Eszközök kódkártyák
Előkészítés kártyák elkészítése

 Játékleírás, variációk

Két csapat játszhatja egymás ellen.
A csapatok kialakítása után, mindkét csapatból kiválasztunk (vagy válasszanak ki) 2–3 főt. Ők lesznek a 
hírszerzők. Ha nagyon kevesen vannak, akkor 1 is lehet.
A csapatok többi tagja lesz a rejtjelező. Ők kapnak egy feladatot: 5–6 mondatban fogalmazzanak meg 
valamit. Pl.:
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 Iskolában – válasszanak egy termet, és írják le oda az utat a bejárattól, úgy, hogy fel lehessen ismerni, 
melyik teremről van szó.

 Városban – a vasútállomásról, buszpályaudvarról kiindulva, írják le az utat valamelyik moziig vagy 
plázáig.

Ha megvan a szöveg, keressenek egyforma hosszú, vagyis ugyanannyi betűből álló szavakat. Legalább 6–8 
szó legyen, melyek (mind a 6–8) ugyanannyi betűből állnak. Ha nincs ennyi, akkor át kell fogalmazni a 
szöveget. Ebből a (legalább) 6–8 egyforma hosszú szóból válasszanak ki egyet, amit felírnak egy cetlire.
Eközben a 3 kiválasztott továbbképzésen vesz rész a hírszerző iskolában.
Megtanulják a Caesar-kód használatát. Ehhez két papírcsíkra fel kell írni az ABC-t. 
Az ékezetes betűknek szerepelni kell benne, de a két, három betűből álló hangoknak tilos! Tehát nem 
szerepelhet a CS, az NY, vagy a DZS sem. A 44 betűs kiterjesztett magyar ábécé:

A, Á, B, C, Cs, D, Dz, Dzs, E, É, F, G, Gy, H, I, Í, J, K, L, Ly, M, N, Ny, O, Ó, Ö, Ő, P, Q, R, S, Sz, T, Ty, 
U, Ú, Ü, Ű, V, W, X, Y, Z, Zs.

A teljes magyar ábécében szereplő kettős (Cs, Dz, Gy, Ly, Ny, Sz, Ty, Zs) és hármas (Dzs) betűk külön 
kezelendők. Pl.: a CS - C és S. Így ezeket a betűket ki kell hagyni a listából:

A, Á, B, C, D, E, É, F, G, H, I, Í, J, K, L, M, N, O, Ó, Ö, Ő, P, Q, R, S, T, U, Ú, Ü, Ű, V, W, X, Y, Z.

Egymás mellé kell rakni a két papírcsíkot. Alaphelyzetben az A mellett az A áll, a B mellett a B, stb. Most az 
egyik csíkot elmozdítjuk, mondjuk 3 betűvel. Így az A mellett a C fog állni, a B mellett az E.
Egy szöveg titkosítása így történik: az alsó papírcsíkon megkeressük a szöveg első betűjét, majd a felette lévő 
betű lesz a kódolt szöveg első betűje. Az egyszerűség miatt a szóköz és az írásjelek nem változnak. Elkészítik 
a saját kódolójukat, és lekódolnak egy szöveget. Próbaképpen egymásét megfejtik.

Eredeti szöveg: FAÁG
Új szöveg: HBCI

A hírszerzők visszatérnek a csapatokhoz. Megtanítják őket a módszerre, majd mindenki elkészíti a saját 
kódolóját.
A hírszerzők kiválasztják a titkosítást, vagyis a kódoló beállítását. A csapattal titkosíttatják a szöveget.
Ha mindkét csapat megvan, akkor a titkosított szövegeket kicserélik.
Ha adott időn belül nincs megfejtés, akkor a cetlire felírt szót is átadják egymásnak a csapatok.

Pontozás

Aki előbb van kész a titkosítással:  x1 pont
Aki kész van a megfejtéssel:  x2 pont
Aki előbb van kész a megfejtéssel:  x3 pont
Akinek hiba volt a kódjában, hibánként:  -x hibapont

Stratégia

Ki lehet használni a csapatban lévő erőt:

 Kódolásnál minden mondatot, vagy szót más titkosít. Érdemes legalább két embernek ugyanazt, 
ellenőrzésül.

 Megfejtésnél mindenki másik kódoló állással próbálkozik.



149

Fontos a szervezés:

 Kódolásnál szétosztani a feladatot a gyorsaság miatt, ellenőrzés.
 Megfejtésnél kiosztani a kódoló állásokat, ne mindenki ugyanazt ellenőrizze.

Ha jól megy, a visszavágónál minden mondatot lehet más állással kódolni.

A kódoló elkészítése

1. Vágjunk ki két papírcsíkot kockás papírból!

Az első 3 sor magas legyen. Ez lesz a kódolt betűk csíkja.
A második 5 sor magas legyen. Ez lesz a kódolatlan betűk csíkja.

  

2. A szélesebb csíkot a 2. sornál hajtsuk félbe!

3. A kódolt csíkot jobbra-balra mozgatva tudjuk kiválasztani a kódolást.

 Labirintus 

Időtartam 30–40  perc  + reflexió

Létszám 6–12   fő

Fejlesztett készség együttműködés, stratégiaalkotás

Eszközök papír ragasztószalag, papír, toll

Előkészítés
A ragasztószalaggal egy a csoport méretéhez és a tevékenység 
helyszínéhez igazított méretű négyzethálót ragasztunk a talajra   
(6x6 például). Természetben kötélből is kifeszíthetjük.
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 Játékleírás, variációk

Az instrukció az, hogy a  résztvevők jussanak át a labirintuson, azaz négyzethálón. A szabály az, hogy egy út 
vezet át, de az számukra láthatatlan – a játékvezetők papírján lerajzolt négyzethálón előre meg van állapítva 
az átjutás útvonala, ezt a résztvevők nem láthatják. 
 A résztvevők egyesével próbálkozhatnak, egy fő addig mehet, amíg le nem lép a helyes útról. Ha lelépett, 
vissza kell mennie és a következő résztvevő próbálkozhat. A már kitalált helyes útvonalat nem jelölhetik meg 
semmilyen módon. Így előbb-utóbb össze tudják rakni, hogy merre visz át az út. Akkor teljesült a feladat, ha 
az egész csoport átjutott a helyes úton a Labirintus túloldalára. 

 Tapasztalatok, tanácsok

 Közepes nehézségű, együttműködést és koncentrációt igénylő, problémamegoldó feladat. Variációk: attól 
függően, hogy mit szeretnénk elérni a feladattal, különböző variációkat is használhatunk. Adhatunk 
időkorlátot a teljesítésre – növekszik a bukás lehetősége, nő a frusztráció; adhatunk hibalehetőségeket, 
melyek ha elfogytak, vége a játéknak; vagy kaphatnak szembekötőket, hogy úgy fejezzék be a feladatot. A 
visszaúton is lehetséges hibázni. Elindulhat két csoport egymással szemben, ekkor valószínűleg akkor is 
versenyezni fognak, ha az nem kimondott cél.   
Játszható bármilyen korosztállyal, gyerekekkel, felnőttekkel egyaránt. 

Reflexió

 A kérdések, amiket a reflexió vezetője feltehet: Mi történt? Milyen volt a játék? Mi hasznos ebből, mit tudunk 
belőle kivenni? 
Alapcélunktól függően érdemes lehet beszélgetni együttműködésről, stressz- és kudarctűrésről, 
sikerorientáltságról vagy csapatjátékosságról, ennek az egyensúlyáról, vezető szerepről és a vezető követéséről, 
szerepekről. A transzferben megvitathatjuk, hogy kinek mi jelent „labirintust” az életében, hol akad el, azt 
hogyan küzdi le, mikor legutóbb leküzdött valamit, milyen erőforrásra támaszkodott.
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9 CSAPATÉPÍTÉS
A csapatépítő feladatok célja a kommunikációs készségek és a szociális kompetencia fejlesztése. A játékok a 
csoport magas szintű együttes tevékenységét igénylik. A megoldás minden esetben stratégia kidolgozásával 
lehetséges, az egyéni megoldások abban az esetben sem jelentenek sikert, ha a feladatot elvégzik. A vezetőnek 
minden játék előtt tudatosítani kell a résztvevőkben, hogy a közös munka a legfontosabb. A vezető feladata 
a csoportdinamika követése, fejlesztése és értékelése.

A játékokat a csoport fejlődése alapján három szintre bontottuk.

1.1. szint, alapszint – a cél az önismeret és csoportismeret fejlesztése, a csoportmunka kialakítása
2.2. szint, középszint – a bizalomjátékok már nagyobb csoportkohéziót feltételeznek
3.3. szint, emelt szint – nagyfeladatok

A legösszetettebb csapatépítő játékok már komoly együttműködést és stratégiaalkotást igényelnek, egyszerre 
fejlesztik az egyéni és a csoportos készségeket.

A csoportvezető a célnak és a csoportfejlődés szintjének megfelelően döntheti el, hogy milyen bonyolultságú 
és nehézségi fokozatú játékokat választ.

9.1 ÖNISMERET, CSOPORTISMERET

Sorba állás szempontok szerint

Időtartam 20–30 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség együttműködés, metakommunikáció, koncentráció
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A játékosoknak különböző szempontok szerint kell sorba állni úgy, hogy közben nem beszélhetnek, csak 
metakommunikációs jelzéseket használhatnak. A szempontok lehetnek:

 külső tulajdonság: magasság, tenyérméret, lábméret
 valamilyen információ: életkor, testvérek száma
 valamilyen állításhoz való viszony: ki mennyire szereti a rántott húst, mennyire csapatember

Amikor mindenki beállt a sorba, akkor ellenőrzik a megoldás helyességét.
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Időgép

Időtartam 20–30 perc
Létszám 5–30 fő
Fejlesztett készség önkép, önismeret
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Egy képzeletbeli időgépben ülünk. A csapat tagjai visszaemlékeznek arra, hogy milyenek voltak öt vagy tíz 
évvel ezelőtt. Elképzelik, milyenek lesznek, és hogy fognak élni néhány év múlva. Szempontok lehetnek:

 külső tulajdonságok (testalkat, hajviselet, öltözködés)
 személyiség, család, barátok
 anyagi helyzet, munkahely, szórakozás

A múltbeli vagy jövőbeli énjét mindenkinek el kell játszania, és különböző szituációkban, megadott témákban 
beszélgetni a csapat többi tagjával.
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Névjegykártya

Időtartam 20–30 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség önkép, önjellemzés, társismeret
Eszközök névjegykártya méretű papírok, íróeszközök
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A résztvevők készítenek egy névjegykártyát, amelyen nem a hagyományos adatok szerepelnek, hanem 
belső tulajdonságok. A névjegykártyákat összeszedi a csoportvezető, és összekeveri. Egyenként húz 
belőlük, bemutatja az egész csoportnak, és felolvassa a tartalmát. A többiek megpróbálják kitalálni, ki 
készítette a kártyát.

 Tapasztalatok, tanácsok

Fontos, hogy ne általános dolgokat írjanak, hanem egyedi jó és rossz tulajdonságokat, jellemzőket.

Életút térkép

Időtartam 20–30 perc
Létszám 10–30 fő (kis csoportok)
Fejlesztett készség bemutatkozás, önkép, önismeret, társismeret
Eszközök csomagolópapír, filctollak, ragasztó
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A játékosoknak egy térképet kell készíteniük az életükről.

A térképen szerepelni kell az eddigi útjuknak, a jelenlegi 
helyzetüknek és annak, hogy merre mennek tovább.

Ábrázolni lehet a hegyeket, völgyeket, kellemetlen élménye-
ket, akadályokat, zsákutcákat, veszélyes területeket és olyan 
„városokat”, ahol számukra fontos emberek laknak. 

 Tapasztalatok, tanácsok

Ha 5 főnél nagyobb a csoport, akkor nem jut elég idő a bemutatásra és megbeszélésre, ezért nagyobb 
csoport esetén szét kell osztani a résztvevőket.
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Kétperces önéletrajz 

Időtartam 20–30 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség bemutatkozás, önkép, önismeret, társismeret, memóriafejlesztés
Eszközök óra
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Társválasztó játékokkal párokat alakítunk. A pároknak két-két perc alatt minél több információt kell 
elmondaniuk magukról a másiknak, és minél többet megjegyezni a másikról.
A beszélgetés után mindenki körben bemutatja a párját az alapján, amit az önéletrajzból megtudott.

 Kiegészíthetjük a feladatot azzal, hogy egy plakátot kell készíteni a párjáról mindenkinek, és ennek 
segítségével kell bemutatni.

 Az is lehetséges, hogy egy reklámot kell készíteni, amelyben megpróbálják „eladni” egymást, mondjuk 
egy munkahelyi felvételre.

Páros interjú

Időtartam 20–30 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség bemutatkozás, önismeret, társismeret, memóriafejlesztés
Eszközök papír, toll
Előkészítés a résztvevők kérdéseket gyűjtenek saját magukról és leírják
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 Játékleírás, variációk

A résztvevők felírnak egy lapra tíz kérdést, amire válaszolva jobban meg lehet ismerni a kérdést író 
személyiségét. Szemkontaktussal párokat alakítanak, és kicserélik a kérdéseiket, ezután öt-öt percben 
elkészülnek az interjúk.
Ha a párosok befejezték a beszélgetést, akkor az egész csoport előtt bemutatják a párjukat.

Szeretet képeslap

Időtartam 20–30 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség önkép, önjellemzés, társismeret
Eszközök színes papír, ragasztó, olló, filctoll, toll, jegyzettömb
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A csoport minden tagja húz egy nevet, akinek egy képeslapot készít. A lap minél érdekesebb és kreatívabb 
legyen. Ezután a képeslap hátuljára egy üzenetet ír, amelyben azt mondja el, hogy mit szeret a társában, arra 
is emlékeztetheti, hogy milyen jó közös élményeik voltak.
A képeslapokat bedobják a közös „postaládába”, és a csoportvezető kézbesíti.

 Tapasztalatok, tanácsok

Csak pozitív gondolatokat szabad a képeslapra írni, ezt a vezető ellenőrizze. Nagyon szép emlék lehet ez a 
lap a csapattagok számára egész életükben.
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Hirdetés

Időtartam 20–30 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség önkép, önjellemzés, társismeret
Eszközök papír, toll
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Társkereső hirdetést kell írni. A hirdetésben kereshet bárkit, akire szüksége van a játékosnak:

barátot vagy szerelmet, férjet, élettársat, feleséget, nagymamát.

A hirdetéseket a vezető az egész csoport előtt felolvassa, és megpróbálnak rájönni, hogy ki írta.  
A szerző ezután elmondhatja, hogy miért azt keresi, akit, miért van szüksége arra a személyre. 

 Tapasztalatok, tanácsok

Azt is érdemes elmondani, hogy magukról is írjanak a játékosok olyan tulajdonságokat, amivel felkelthetik 
a figyelmet, mint egy igazi hirdetésben.

Mi lenne?

Időtartam 20–30 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség önismeret, társismeret, kommunikációs készség, fantázia
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Egy játékos kimegy a teremből, a csoport választ valakit, akire kérdések alapján rá kell ismernie, amikor a 
kitaláló visszajön. Olyan metaforikus kérdéseket kell feltennie, amelyek a kitalálandó személy tulajdonságaira 
vonatkozó információkat adhatnak. 

„Mi lenne, ha ...

növény, állat, hangszer, foglalkozás, szín, stílusirányzat, szófaj… len ne?”
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Képzeletbeli ajándék

Időtartam 20–30 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség társismeret
Eszközök papír, doboz (sapka), toll
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A játékosok egy elképzelt ajándékot találnak ki egymásnak. Az ajándékokat felírják egy papírra annak a 
nevével, akinek szánják. A csoportvezető összegyűjti a papírokat, és egyenként felolvassa, és megpróbálják 
kitalálni, kinek szól. Ha nem sikerül, akkor az ajándékozó is jelentkezhet.
A játékot fordítva is lehet játszani. Egy önként jelentkező mindenkitől kap ajándékot, és ki kell találnia, hogy 
melyik kitől érkezett.

 Tapasztalatok, tanácsok

Az ajándékozók figyelmét fel kell hívni arra, hogy nem szabad olyat adni, ami sértő lehet.

Hogy került hozzá?

Időtartam 30–60 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség önismeret, társismeret, csoportismeret
Eszközök nagy doboz (műanyag zsák)
Előkészítés a feladat ismertetése, a tárgyak elhozása

 Játékleírás, variációk

A csoport azt az előzetes feladatot kapja, hogy mindenki hozzon egy olyan tárgyat, ami számára fontos. A 
tárgyakat egy nagy dobozba vagy műanyag zsákba teszik. A vezető előveszi a tárgyakat, és megpróbálják 
kitalálni, hogy ki a tárgy tulajdonosa, és miért fontos számára. Ezután a tulajdonos jelentkezik, és elmondja 
az igazságot.

 Tapasztalatok, tanácsok

Minden tárgyról beszélgetni kell, mert rosszul esik annak, aki kimarad.
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Keress meg!

Időtartam 20–30 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség önkép, önismeret, társismeret
Eszközök feladatlapok, toll mindenkinek
Előkészítés feladatlapok elkészítése, fénymásolás

 Játékleírás, variációk

A vezető összeállít egy 15 állítást tartalmazó feladatlapot, amelyen keresztül a csoporttagok érdekes vagy 
fontos információkat szerezhetnek meg egymásról.

 van kutyája,
 fél a sötétben,
 szereti a hamburgert,
 több mint három testvére van,
 későn szokott lefeküdni,
 volt már valamilyen műtétje
 járt külföldön

A résztvevők 10–15 percig szabadon sétálhatnak a teremben, és kérdezgethetik egymást. Ha olyan valakit 
találnak, akire igaz valamelyik állítás, akkor annak alá kell írnia a megfelelő állításnál a lapot. Az a cél, hogy 
minden állításnál legyen egy aláírás.

Befejezetlen mondat

Időtartam 20–30 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség önismeret, társismeret, csoportismeret
Eszközök papír, toll, doboz (sapka)
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A résztvevők egy papírra befejezetlen mondatokat írnak. A játékvezető mondja meg, hogy mennyi mondat 
legyen (1–10 között). A mondatokat tartalmazó papírokat összegyűjtik, és mindenki húz egyet. A papíron 
lévő mondatokat kiegészíti, és visszaadja a csoportvezetőnek.

 Ha visszafordíthatnám az időt, akkor…
 Attól fél ek, hogy...
 Ha tíz évvel idősebb lennék, akkor… 
 A legjobb, ami történt velem...
 A legrosszabb, ami történt velem...
 Azt szeret ném, ha...
 Azt kívánom neked, hogy…
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Amikor minden befejezés összegyűlt, a vezető felolvassa a válaszokat, és megpróbálják kitalálni, hogy ki írta. 
Ezután jelentkezhet a mondatok gazdája is, és elmondhatja a saját válaszait.

 Tapasztalatok, tanácsok

A csoportvezető hangsúlyozza, hogy nem csak nagy és különleges eseményeket lehet leírni, hanem olyanokat 
próbáljanak felidézni, amelyek fontosak számukra.

Ki mondta?

Időtartam 30–60 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség önismeret, társismeret, csoportismeret
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Egy önként jelentkező kimegy a teremből. A csoport kiválaszt öt embert, aki mond egy-egy mondatot 
róla. A mondatokat felírják egy papírra vagy a táblára. Ezután behívják a játékost, és ismertetik vele  
a mondatokat. Az a feladata, hogy kitalálja, ki mondhatta róla az adott kijelentéseket. 

 Tapasztalatok, tanácsok

A csoportvezető válogathat a mondatok között, hogy kitalálható, de nem túl nyilvánvaló közös élményekre 
utaljanak, vagy olyan állítások legyenek, amelyek valóban jellemzik a kiválasztott személyt és a mondat 
megalkotóját is.

Halastó

Időtartam 90 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség kreativitás, szociális kompetencia, együttműködés

Eszközök
színes papírok, krepp papír, filctollak, festék, ollók, gyöngyök, anyag-
darabok, fonalak, ragasztó, gémkapocs hosszú kötél, söprűnyél vagy bot, 
zsinór

Előkészítés horgászbotok elkészítése

 Játékleírás, variációk

A résztvevők egy halat készítenek a rendelkezésre álló eszközökből. Minél érdekesebb és kreatívabb 
a haluk, annál jobb. A hal száján legyen egy lyuk, amin keresztül majd ki lehet horgászni. A vezető 
felvet valamilyen témát, amivel kapcsolatban ráírják a hal testére a véleményüket. Például: mi kell  
a boldogsághoz, mi a céljuk az életben, milyen a jó barát, miért fontos a család, hogyan viselkedjünk 
egymással.
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A játékvezető kötéllel kijelöl egy hat méter átmérőjű területet, ez lesz a halastó. Az elkészült halát mindenki 
beledobja a tóba. A játékosok öt percig nézegethetik a tavat, és kiválaszthatják a nekik legjobban tetsző 
halat. Ezután egyenként egy söprűnyélből vagy botból, zsinórból és gémkapocsból készített horgászbottal 
kifogják a halakat. Amikor egy halat kifogtak, meg kell keresni az alkotóját. Amikor minden halat kifogtak, 
megbeszélik a felvetett kérdést.

 Tapasztalatok, tanácsok

Minél több eszközt adunk, annál élvezetesebb a játék. A halakat a játék után kiragaszthatják a falra.

Kulcsfogalom

Időtartam 30 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség szociális kompetencia, fantázia, kreativitás
Eszközök színes papírok, olló, filctoll, blue-tech ragasztó
Előkészítés kulcsok elkészítése papírból

 Játékleírás, variációk

A csoportvezető vagy a játékosok színes, kulcs alakú papírokat készítenek. Annyi kulcsra van szükség, 
amennyien vannak. 10 perc alatt mindenki választ egy neki tetsző kulcsot, és filctollal jól láthatóan ráírja 
azt a fogalmat vagy viselkedésmódot, ami szerinte a legfontosabb egy jó közösségben. Például figyelem, 
türelem, kedvesség, szeretet, tolerancia, egymás meghallgatása. A kulcsokat ezután kiragasztják a falra, és 
megbeszélik a választásokat.

 Tapasztalatok, tanácsok

A kulcsok sokáig a falon maradhatnak.

Teregetés

Időtartam 30 perc
Létszám 5–20 fő
Fejlesztett készség szociális kompetencia, együttműködés
Eszközök kötél, színes papírok, filctoll, gémkapocs
Előkészítés jelmondat kitalálása, a betűinek felírása papírokra

 Játékleírás, variációk

A vezető egy a csoportmunka szempontjából fontos mondatot filctollal betűnként felír színes papírokra úgy, 
hogy a betűk feltűnőek és jól láthatóak legyenek.
A teremben kifeszítenek egy zsinórt, ez lesz a szárítókötél. A csoport megkapja a betűket összekeverve. Az a 
feladat, hogy összerakják a mondatot, és gémkapoccsal tűzzék fel a kötélre.
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 Tapasztalatok, tanácsok

Ez a mondat a tréning végéig a kötélen maradhat, és beszélhetnek arról, hogy kinek mit jelent, és miért 
fontos.

Lakatlan sziget

Időtartam 45 perc
Létszám bármekkora lehet, ha tudunk biztosítani elég eszközt
Fejlesztett készség fantázia, kreativitás
Eszközök botok, deszkák, kötelek, felfújható játékok, labdák, matrac stb.
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A csapatok hajótörést szenvedtek egy lakatlan szigeten, és az ott található eszközökből építeniük kell egy 
hajót, amivel elmenekülhetnek.
A csapatoknak egyenlően kiosztjuk az eszközöket. Minden csapat ugyanazokkal az eszközökkel 
rendelkezik. A csapatok ezen kívül mindent felhasználhatnak, amit magukon vagy a környezetükben 
találnak. Az a csapat nyer, aki a legkreatívabb. Ha van a közelben lehetőség, akkor ki lehet próbálni  
a hajókat.

 Tapasztalatok, tanácsok

A legérdekesebb a játék akkor, ha a csapatok ki tudják próbálni a szerkezeteket. Ehhez azonban nagyon 
fontos, hogy gondoskodjunk a biztonságról, és legyen elérhető képzett vízi mentő.
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Szerkezetek

Időtartam 30 perc
Létszám 20–30 fő (kis csoportok)
Fejlesztett készség fantázia, kreativitás
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A csapatoknak mozgó szerkezetet kell készíteni minden csapattag bevonásával. Az előre elkészített kártyákon 
különböző tárgyak szerepelnek, ezeket kell elkészíteni a csapatból.
A többieknek ki kell találni, hogy mi a szerkezet.

Traktor
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Kombájn

Autó

Kerékpár
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Vasaló

Emelő
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Mikroszkóp

Hajszárító
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Barátságszövet

Időtartam 30 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség csoportismeret
Eszközök hosszú zsinór
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A csoport egyik tagja megfogja a zsinórt, a csuklójára tekeri a végét, és a gurigát átdobja valakinek, majd 
megindokolja, hogy miért neki adta tovább. Aki megkapta a zsinórt, szintén körbetekeri a csuklóján és az 
előző módon továbbadja. Addig adják tovább a gurigát, ameddig el nem fogy a zsinór. Minél hosszabb a 
kötél, annál érdekesebb lesz a végén a kialakult szövet, mert többször is mehet ugyanahhoz az emberhez, és 
néhány csapattagnak mindkét csuklóján is lehet zsinór. A kialakult szövet a csoport szoros összetartozását 
jelképezi.

Tehetségügynök

Időtartam 60–120 perc
Létszám 10–20 fő
Fejlesztett készség csoportismeret

Eszközök a kreatív team számára – csomagolópapír, A/4-es lapok, tollak, vastag filc
a tehetségügynököknek – toll, „tehetségügynök munkalap”

Előkészítés fénymásolás

 Játékleírás, variációk

Párokat alakítunk ki, egyikük lesz a tehetségügynök, akinek a feladata, hogy társát, aki a kreatív team tagja 
lesz, megfigyelje. Minden szavát, mozdulatát rögzítse, majd megfigyeléseit a „tehetségügynök” munkalapon 
összesítse. A kreatív team tagjai harminc percet kapnak arra, hogy közösen létrehozzanak egy olyan projektet, 
amellyel „jobbá teszik a világot”. A feladat óriási, így szükség esetén az időkeret tágítható. Ha elkészültek, 
prezentálják az eredményt. Ezt követően a tehetségügynököknek kell „eladniuk” megfigyeltjeiket. Minden 
beszámoló után rákérdezünk a kreatív team tagra, hogy: „szerződtetés esetén mennyi juttatást adna 
ügynökének és milyen hosszú időn keresztül?”

TEHETSÉGÜGYNÖK MUNKALAP

Utasítás

Ön egy Madison avenue-i tehetségügynök, a partnere pedig az ügyfele. Az Ön feladata lajstromba venni 
partnere adottságait és képességeit, hogy tovább ajánlja őt a fejvadászoknak. E tevékenység során Ön kö-
zelről szemügyre veszi, megfigyeli az ügyfelét, és minden tevékenységére koncentrál.

Próbáljon meg mindent pozitív színben feltüntetni, amit az ügyfele tesz. Például, ha ügyfele egy árva szót 
sem szól, fogalmazza meg ezt úgy, hogy „megfontolt”. Ellenben ha az ügyfél domináns szerepet játszik a 
csoportban, minősítse úgy, hogy „ösztönös vezető”.
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Íme, néhány kérdés ügyfele képességeinek meghatározásához:

 Mit mondott, mit tett az ügyfele a döntéshozatal érdekében?
 Mi volt szembetűnő abban, ahogyan ügyfele a többi csoporttaggal tárgyalt?
 Mi volt ügyfele legjobb ötlete?
 Jellemezze ügyfele imponáló, intellektuális képességeit!
 Miért kellene a többi tehetségügynöknek irigyelnie magától ezt az ügyfelet?

 Tapasztalatok, tanácsok

A játékban egyénként és csoportban, csoporttagként is kibontakoztathatják képességeiket, készségeiket 
a résztvevők. Összetett feladat, képet ad a résztvevőkről, a munkamódokról, a kommunikációról, a 
konfliktuskezelésről, kreativitásról.

Öt érték játék

Időtartam 40 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség önismeret, önreflexió

Eszközök fejenként 5 post-it, mappa vagy jegyzetfüzet, vagy asztal, ahová 
felragaszthatja

Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Arra kérjük a résztvevőket, hogy a kezükben lévő öt papírra írjanak fel egy-egy értéket, ami nekik nagyon 
fontos az életben.

1.1. Az első feladat, hogy vegyenek el egy értéket, amelyről úgy érzik, önként le tudnak mondani róla. Ezt 
adják oda a játékvezetőnek.

2.2. A második körben azt képzeljék el, hogy van egy közeli hozzátartozójuk (gyermek, feleség, férj, szülő), 
és az ő érdekében adjanak oda még egy értéket.

3.3. A harmadik feladat, hogy a maradék három papírt úgy ragasszák fel a mappára, füzetre, hogy a tréner 
ne lássa.

És most én leszek a sors, és mindenkitől elveszek egy értéket.
A tréner körbemegy, és mindenkitől levesz egy értéket. Mindenkinek maradt kettő. Nézzétek meg, mi az, 
ami maradt.
 A függőség (alkohol, dohányzás, kábítószer, internet) vesz-e el a használójától értékeket?
 Tesztek-e valamit azért, hogy az értékeiteket megőrizzétek, és ne kerüljetek olyan helyzetbe, mint 

most?
A saját belső értékeitekre nagyon kell vigyázni, mert akkor tudtok vigyázni a boldogságotokra, emberi 
kapcsolataitokra, saját magatokra.
Az értékrendben van olyan, amivel azt bizonyítod, hogy ilyen vagy, így élsz. De van egy másik is, ezek 
általában az emberi kapcsolatok, amibe energiát fektetsz, és érdemes.
Az értékrendet nagyon nehéz megváltoztatni, nagy erős élmények hatására változhat meg. Egy részét 
hozzuk, más részét mi alakítjuk. Ez szükséges ahhoz, hogy kiegyensúlyozottak legyünk.
És most ismét körbemegyek, és visszaadom nektek, amit a sors elvett…
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Reflexió
A reflexió során kezdhetik azzal, hogy megnézik, melyek azok az értékek, amelyekről önként mondtak le 
a résztvevők, melyek azok, amelyekről egy fontos személy miatt le tudnának mondani, és melyek azok, 
amelyeket a sors vett el tőlük.

 Tudnának-e ezek nélkül élni?
 Mit gondolnak, ha le kellene mondaniuk ilyen értékekről, az milyen feszültséget okozhat?

A megbeszélés végén a tréner mindenkinek visszaadja a papírokat.

 Tapasztalatok, tanácsok

Amikor a tréner elveszi a papírokat, akkor maradjanak sorban, hogy könnyebben vissza tudja adni.
A játék során figyelni kell arra, hogy a résztvevők sokszor valódi veszteségként élik meg az értékek elvesztését, 
ezért mindenképp vissza kell adni nekik a játék végén.

9.2 SZTEREOTÍPIÁK, ELŐÍTÉLETEK, 
DISZKRIMINÁCIÓ

Sztereotípiák

A sztereotípiák szélsőségesen leegyszerűsített és széles körben elterjedt megfigyelések valamely 
közösség tagjairól. A sztereotípia azon a feltételezésen alapul, miszerint egy csoport valamennyi 
tagja ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, ugyanazokat a mintákat követi, ezért hasonlóan 
lehet megítélni. Pozitívak, negatívak vagy semlegesek is lehetnek. Közös vonásuk, hogy ellenállóak  
a tapasztalattal szemben, és nem vesznek tudomást az egyéni különbségekről.
A sztereotípiák kialakulásának és használatának oka, hogy segítenek eligazodni a világban, de ha valaki 
ítéletalkotáshoz használja az így létrejött véleményt, akkor téves képet alkot a világról.

Előítéletek

Az előítélet valamely csoport egészével szemben kialakított, annak tagjaira vonatkozó értékítélet, amely 
sem tapasztalatra, sem racionális érvre nem támaszkodik, viszont érzelmi telítettségű, nem változik, és 
érzéketlen az egyéni különbségekre. Az előítéletet magáénak érző személy ezt a viszonyulást a csoport 
valamennyi tagjára nézve érvényesnek tekinti. Az egyéneket kizárólag mint az adott csoport tagját ítéli meg. 
Az előítéletek többnyire erősen negatív, esetenként erősen pozitív viszonyt tükröző, merev sztereotípiákból 
származnak, amelyek alapja valamilyen érdek, ellenőrizetlen eszme. Az előítéletek nem képesek megváltozni 
az újabb tapasztalat, illetve ismeretek hatására sem.

Kiközösítés, diszkrimináció

Az előítéletes viselkedés alapja, amikor idegenkedünk valakitől viselkedési normáinktól való különbözősége 
miatt. A következő lépés, ha már kerüljük, elzárkózunk a vele kialakítandó kapcsolattól, a közös munkától. 
A legerősebb változat nyíltan ellenséges, bántóan gúnyos viselkedésben nyilvánul meg. Az érintett 
személy kiszorul a közösségből, kiközösítetté válik. Ez együtt jár a csoport nyújtotta védelem hiányával, a 
kiszolgáltatottsággal.
A diszkrimináció során a csoport az általa élvezett előnyöket más csoportok tagjai számára elérhetetlenné 
kívánja tenni. A kirekesztés szempontja az, hogy ki tartozik a saját csoporthoz és ki egy másikhoz.  
A kiközösítés kizárólagosságot is feltételez a csoporttagság tekintetében, miszerint egyszerre csak egy csoport 
tagja lehet valaki.
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A kiközösítettség állapotára az érintettek különböző módon reagálhatnak. Van, aki egyre gátlásosabbá, 
félszegebbé válik, mások támadóvá válnak. Ha a kirekesztettek megtalálják egymást, és összefognak, komoly 
erőt képviselhetnek. Előfordulhat az is, hogy a szabadulni vágyó kiközösített a többség vezetőivel keresi a 
kapcsolatot, és megpróbálja őket kiszolgálni. 
A kiközösítés minden csoportban előfordulhat. Megoldásának feltétele az érintettek pozitív énképe, reális 
önértékelése, illetve valamennyi résztvevő empátiája, toleranciája, a mások elfogadására irányuló készsége.

Általánosítások

Időtartam 45 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség szociális kompetencia
Eszközök csomagolópapír, filctoll, blue-tech ragasztó
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Három csomagolópapírra felírunk olyan mondatkezdéseket, amelyek általánosítások bevezetői lehetnek.

 A magyarok általában…
 A nők általában…
 A fiatalok általában…

A csoport tagjai egymás után befejezik a mondatot. Ezután minden csoport munkáját bemutatják, és közösen 
megbeszélik, hogy mi az, ami nem hiteles vagy elfogult vélemény. Ha valaki ragaszkodik az állításához, 
akkor példával bizonyítsa igazát, erre a többiek szintén mondhatnak ellenkező példát.

 

Sztereotípiák

Időtartam 30 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség szociális kompetencia
Eszközök post-it
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A játék kezdetén a sztereotípiákról beszélgetünk, és a csoport olyan embercsoportokat gyűjt, amelyekkel 
kapcsolatban különböző sztereotípiákat ismerünk. Ezeket a csoportokat felírjuk egy post-itre, és  
a játékosok homlokára vagy ruhájára ragasztjuk úgy, hogy a saját szerepét senki ne ismerje.

Ezután mindenki elkezd sétálni, és beszélgetni kezdenek egymással. Az a feladat, hogy mindenki úgy 
beszélgessen a másikkal, hogy éreztesse vele, milyen sztereotípiát testesít meg.



170

 Ha valaki a vele kapcsolatos viselkedésből kitalálta, hogy mi van a homlokára írva, leveheti, és figyelheti 
a többiek beszélgetését.

 Játszhatjuk párban is, amikor az egész csoport előtt történik a beszélgetés. Ebben az esetben jobban 
megfigyelhető minden beszélgetés.

 Tapasztalatok, tanácsok

Nagyon fontos, hogy a játék után megbeszéljük az egész csoporttal a tapasztalatokat és a kellemetlen érzéseket, 
amelyek előfordulhattak. Érdemes felidézni olyan eseteket, amikor valakit hasonló módon kezeltek, és nem 
a viselkedésük, hanem mondjuk a külsejük vagy más sztereotípia alapján ítélték meg.

Megvitatható kérdések

 Milyen érzéseket váltott ki a beszélgetés során a többiek viselkedése? 
 Milyen érzés volt valakivel az adott sztereotípia alapján viselkedni?
 Hogyan lehet elkerülni az ilyen viselkedést?

Mit gondolsz róluk?

Időtartam 45 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség szociális kompetencia
Eszközök kártyák (embercsoportokról)
Előkészítés kártyák elkészítése (legalább 3 kártya kell minden típusból)

 Játékleírás, variációk

A játékvezető előre elkészít olyan kártyákat, amelyeken különböző sztereotípiákat megtestesítő 
embercsoportok vannak. A kártyákat úgy készítsük el, hogy legalább hárman kaphassák ugyanazt.
Példák: bankárok, nyugdíjasok, focisták, politikusok, sztárok, különböző nemzetiségek képviselői, kövérek, 
soványak, szemüvegesek

 Mindenki húz egy kártyát. Öt perc alatt le kell írni minél több olyan jellemzőt, ami eszükbe jut.
 Az azonos kártyákat húzók megkeresik egymást, és egy csoportot alkotnak, amelyben megbeszélik, 

hogy mik a közös és eltérő vonások a jellemzésekben.
 Ezután megrajzolnak egy képet egy elképzelt személyről, aki az általuk húzott csoportba tartozik.
 A plakátot minden csoport bemutatja, és ismertetik a jellemzéseik közös és eltérő vonásait.

Megvitatható kérdések 

 Miért alakulnak ki sztereotípiák?
 Milyen veszélyei vannak a sztereotípiák használatának?
 Mondjunk példákat, amikor a sztereotípiák nem érvényesülnek!
 Van olyan eset, amikor hasznosak a sztereotípiák?
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Elvegyülni és kiválni

Időtartam 45 perc
Létszám 10–30 fő (5 fős csoportok)
Fejlesztett készség szociális kompetencia
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A csoport tagjai 10 perc alatt olyan külső és belső tulajdonságokat keresnek, amelyek mindenkire jellemzőek 
a csoportból. Kereshetnek olyan helyzeteket, élményeket is, amelyek mindenkivel előfordultak.
Ezután a következő 10 percben a csapat minden tagja olyan tulajdonságot vagy élethelyzetet keres, ami csak 
rá jellemző, csak vele történt.
A csoportok ismertetik a közös és egyedi jellemzőiket.
A csoportok ezután összekeverednek, és mindenki olyan társakat próbál találni, akikkel az egyedi jellemzői 
vagy élményei megegyeznek.

Megvitatható kérdések 

 Milyen előnyei és hátrányai vannak, ha valaki semmivel nem tűnik ki egy csoportban?
 Mi a jó és mi a rossz abban, ha valaki nagyon egyedi, és különbözik a többiektől? 
 Mi a szerepe az ember életében a közösségnek?
 Ki milyen szűkebb és tágabb közösségnek a tagja? Hogyan került ebbe a közösségbe?
 Melyek azok a tulajdonságaink, amelyeken változtathatunk és melyeken nem?
 Hogyan változtathatja meg valaki a róla kialakult képet?
 Milyen embereket szoktak szeretni egy közösségben?

Egyformák és különbözők

Időtartam 30 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség szociális kompetencia
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A vezető olyan élethelyzeteket ismertet, amelyekben valamilyen különleges szituációban lévő ember szerepel. 
A csoportoknak a helyzet előnyeit és hátrányait kell összegyűjteni. Először a kívülálló szemszögéből, azután 
az adott személy helyzetébe képzelve magukat. Helyzetek: 

 idős ember (nagy az élettapasztalata, átadják neki a helyet az utazáskor, nyugdíjat kap, gyakran beteg, 
keveset alszik)

 legidősebb testvér (a szülők megbíznak benne, később kell hazamennie, többet kell teljesítenie, többet 
várnak el tőle, példát kell mutatnia a kisebbeknek, vigyáznia kell a testvéreire)

 külföldi vendégmunkás
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 rendőr
 munkanélküli
 gazdag ember
 szőke nő

Megvitatható kérdések

 Milyen lenne a világ, ha mindenki egyforma lenne?
 Hol találkozhatunk olyan emberekkel, akik hasonlítanak hozzánk?
 Miért jó más gondolkodású emberekkel beszélgetni? 

Milyen érzés?

Időtartam 30 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség szociális kompetencia
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A csoporttal beszéljünk meg olyan szituációkat, amikor idegenként kell bemutatkozni és elismertetni, 
megszerettetni magunkat. Például új munkahely, baráti társaság, idegen ország, iskola, új lakóhely.  
Az újonc szerepére vállalkozó résztvevő kimegy a teremből, és felkészül a bemutatkozásra.
A csoport azt az instrukciót kapja, hogy fogadja ellenségesen az új embert. 10 percig kérdezgetik, és véleményt 
mondanak róla. Három megfigyelő jegyzőkönyvet készít a történésekről:

 egyikük a szóbeli megnyilvánulásokat rögzíti,
 a másik a metakommunikációs jelzéseket,
 a harmadik a térben való mozgást.

Megvitatható kérdések: 

 Milyen érzés, ha kiközösítenek?
 Miért fordul elő ilyen eset? 
 Milyen érzés kiközösíteni valakit?
 Mit tud tenni a kiközösített annak érdekében, hogy befogadják?
 Mondjanak saját példákat, amikor kiközösítéssel találkoztak!

 Tapasztalatok, tanácsok

Ha az újonc rosszul érzi magát, azonnal abba kell hagyni a játékot!
Csak összeszokott csoporttal játszható!
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Bábel

Időtartam 30 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség szociális kompetencia
Eszközök kártyák üzenettel
Előkészítés kártyák elkészítése

 Játékleírás, variációk

Minden résztvevő kap egy üzenettel ellátott kártyát, amit nem szabad megmutatnia senkinek. Úgy kell ezt 
a címkét felerősíteniük egy mellettük álló társukra, hogy az ne lássa. A résztvevők szabadon sétálnak és 
beszélgetnek, mindenkinek úgy kell viselkedni a többiekkel, ahogy a rá erősített kártya utasítja (mosolyogni 
kell rá, el kell fordulni tőle, szigorúan kell rá nézni).
A csoport ezután kap egy feladatot, amit meg kell csinálnia, még mindig megfelelően viselkedve egymással. 
Bármilyen egyszerű feladat lehet: rajzolják le a termet vagy írjanak egy verset.

Megvitatható kérdések

	Milyen érzés volt, hogy egy bizonyos módon bántak velünk?
	Hogyan befolyásolták az üzenetek a csoport munkájának hatékonyságát? 
	Címkék nélkül hatékonyabb lett volna a csoport tevékenysége?
	Az életben is előfordulnak hasonló esetek, amikor bizonyos emberekkel anélkül viselkedünk valamilyen 

módon, hogy ismernénk?
	Mondjanak példát erre a saját tapasztalataik alapján!

Mosolyogj rám! Nézz rám rosszallóan!

Grimaszolj! Hallgass meg mindent, amit mondok!

Csinálj utánam mindent! Mindig váltogasd a témát!

Ne hallgass meg semmit, bármit is 
mondok! Beszélj úgy velem, mintha hatéves lennék!

Fordíts hátat nekem! Ne engedj beszélni!
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Leila és Mohamed

Időtartam 30 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség szociális kompetencia
Eszközök kártyák üzenettel
Előkészítés kártyák elkészítése

 Játékleírás, variációk

A feladatban egy történet alapján kell véleményt mondaniuk a csapatoknak, amelyet újabb információk 
megszerzése után módosíthatnak. Az ismertetendő történet:

A Nílus egy hosszú, hosszú folyó, mely észak felé fut. Sok krokodil él benne, és csupán néhány híd ível át 
felette.

LEILA a folyó bal partján él, és halálosan szerelmes MOHAMEDbe. MOHAMED a Nílus túlsó partján lakik. 
LEILA eltökélte, hogy meglátogatja szerelmét, ezért elmegy AHMEDhez és kéri, hogy vigye át a túlpartra. An-
nak ellenére, hogy AHMEDnek ideje és csónakja is van, mégsem viszi át LEILÁt a túlpartra.

LEILA nem adja fel, elmegy ALIhoz, és megkéri, hogy vigye át őt a folyó túlsó partjára.
ALI beleegyezik, de csak a következő reggelen és csak akkor, ha LEILA vele tölti az éjszakát. Így is történt. 
LEILA minden áron meg akarta látogatni MOHAMEDet, így az éjszakát ALIval töltötte. ALI a következő 
reggelen átvitte őt a túlpartra.

LEILA repült szerelme karjaiba, és elmesélte neki, hogy milyen nehézségek árán sikerült átjutnia. MOHA-
MED elzavarta LEILÁt. LEILA boldogtalanul sétált a Nílus partján, harcolva könnyeivel, amikor is találko-
zott JAFARral.

JAFAR megkérdezte tőle, miért oly szomorú, és LEILA elmesélte neki történetét. JAFAR elment MOHA-
MEDhez, és két erős pofont mért arcára minden szó nélkül.

Feladat

 Rendezzétek sorrendbe a szereplőket!
 Az öt szereplő között öt pontszámot oszthatsz ki (1-től 

5-ig). A kedvenc szereplődnek add a legmagasabb, azaz az 
5-ös pontszámot! A számodra legkevésbé kedves szereplő 
kapjon 1-et!

 Mindegyik szereplőnek adj pontot!

 

Információk

Leiláról kiderült, hogy 17 éves, és Mohamed, akibe szerelmes 
kétgyermekes apuka, történetesen Leila tanára. Ahmedről 
megtudjuk, hogy ő Mohamed kollégája, aki nagyon szeretne 
kimaradni ebből a szerencsétlen szerelmi ügyből, ráadásul 
rossz ötletnek is tartja a látogatást a folyó túlpartján. Ali (a 
gonosz ajánlattevő) igazából Leila nagypapája, aki azért kéri 
a lányt, hogy töltse nála az éjszakát, hátha reggelre letesz a 
reménytelen vállalkozásról. És végül Jaffarról megtudjuk, hogy 
ő egy dühöngő őrült, odavan Leiláért.
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Megvitatható kérdések

 Miről szól ez a mese?
 Mi alapján hoztak döntéseket a szereplőkkel kapcsolatban?
 A csapat hogyan változtatta meg a véleményét és miért?

 Tapasztalatok, tanácsok

A feladat a sémáinkról, előítéleteinkről, előzetes világképünkről szól, amibe a hallott információkat megt-
anuljuk úgy rendezni, hogy azok kiegészítsék az összképet. Ha valahol hiányzik egy darab, azt kitöltjük. A 
leegyszerűsítéseinkkel időt nyerünk, megvédjük magunkat. A baj ott kezdődik, amikor már azt is elfelejtet-
tük, hogy az éremnek több oldala van. Amikor beérjük az első kézből hallott információval, és ezeket min-
den kritika nélkül elfogadjuk. Amikor megspóroljuk, hogy meghallgassuk a meggyőződésünkkel ellentétes 
érveket.

9.3 BIZALOM

A csapatépítő feladatok a csoport magas szintű együttes tevékenységét igénylik, ezért fontos a csapat identitásának 
kialakítása, a tagok közötti bizalom kiépítése. A bizalomjátékok fejlesztik a csoport és az egyének összetartozását, 
megerősítik az egymásban való bizalmat, fokozzák a csoportkohéziót, és fejlesztik a szociális kompetenciákat. 
A csoportvezető felelőssége, hogy ne okozzanak testi vagy lelki károkat egymásnak a résztvevők. A játékok csak 
olyan csoportokkal játszhatók, akik felelősségteljesen képesek viselkedni önmagukkal és a társaikkal is. A tréner 
minden esetben bizonyosodjon meg róla, hogy mindenki figyelt és megértette a feladatot. Amikor elkezdődik 
a feladat, szintén végig figyelni kell a résztvevők állapotát és a megoldási ötleteket. Ha nem megfelelő módon 
viselkednek, akkor azonnal meg kell állítani a feladatot, és megbeszélni a problémát. A bizalomjátékok egy része 
testi kontaktust is igényel a résztvevők között, ami sok embernek önmagában is nehéz kihívás. Erre figyeljünk oda, 
különösen a kamasz korosztály esetében.

Csomózás

Időtartam 30 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség mozgáskoordináció, bizalom
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A játékvezető kijelöl egy játékost. A többiek egy bonyolult csomót alkotnak magukból. A csomót 
különböző módon hozhatjuk létre. A résztvevők körben állnak, és megfogják egymás kezét, ezt  
a játék végéig nem szabad elengedni. Amikor a játékvezető azt mondja, csomózás, akkor a játékosok 
megfordulva, egymás keze alatt átbújva vagy felettük átlépve összegubancolják a kört.
A csoport tagjai körbe állnak becsukott szemmel. Amikor a vezető felszólítja őket a csomózásra, akkor 
mindenki megpróbálja valaki más kezét megfogni. Amikor mindenki talált két kezet, amit fog, kinyitják a 
szemüket.
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Az összegubancolt embercsomót anélkül kell kicsomózni a kijelölt játékosnak, hogy bárki is elengedné a 
másik kezét.

Helycsere

Időtartam 10 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség együttműködés, metakommunikáció, koncentráció
Eszközök tornapad vagy egy nagy kidőlt fatörzs
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Az egész csoport feláll a tornapadra vagy a fatörzsre. Amikor mindenki felállt, akkor a csoportvezető 
megmondja, hogy milyen szempont szerint kell sorba állni. A legegyszerűbb a magasság, mert az könnyen 
ellenőrizhető, de a születési dátum is lehet.

 Úgy is játszhatjuk, hogy közben nem beszélhetnek, csak metakommunikációs jelzéseket használhatnak.

 Tapasztalatok, tanácsok

A feladat végrehajtása szoros és intenzív testi kontaktust igényel a csoport tagjai között, mert lehetséges, 
hogy valakinek az egész csoporton végig kell menni a padon állva, hogy a helyére kerüljön. Vigyázni is kell 
egymásra, mert könnyen leeshetnek.

Bizalomharang

Időtartam 10 perc
Létszám 10 fő
Fejlesztett készség bizalom
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A csoport szorosan egymás mellé állva kört alkot. Egy önként jelentkező beáll a kör közepére, és bekötik 
a szemét, ő lesz a harang nyelve. A csoportvezető jelére eldől valamelyik irányba, és a többieknek meg 
kell állítani a dőlést, majd tovább lökni egy másik irányba. A középen álló lába nem mozdulhat el, és  
a testének merevnek kell maradni.
Érdekesebbé lehet tenni a játékot, hogyha amikor fiú löki tovább, azt mondja, „Bamm”, amikor lány, azt 
mondja, „Bimm”. Ez információt is ad a középen álló játékosnak, hogy melyik társa lökte meg.
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Biztonsági követelmények

Figyeljünk arra, hogy a csoport tagjai szorosan egymás mellé álljanak, mert ha nem elég szoros a kör, akkor 
kieshet a középső játékos. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ha a középső elengedi magát, akkor a súlya 
azokra nehezedik, akik tartják, és ezért figyelni kell, hogy ne egy emberre dőljön, hanem a mellette állók is 
segítsenek. Az is fontos, hogy ne lökjenek rajta nagyot.

 Tapasztalatok, tanácsok

A csoport minden vállalkozó tagja kipróbálhatja a feladatot, de kényszeríteni senkit nem szabad, mert 
kellemetlen élmény lehet.

Bizalomvirág

Időtartam 10 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség bizalom
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A résztvevők egymás kezét fogva körbe állnak. A játékvezető egytől kezdve mindenkinek sorban megmondja 
a számát. Amikor jelez, akkor a páratlan számúak befelé, a páros számúak kifelé dőlnek.
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Áll vagy ül

Időtartam 10 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség mozgáskoordináció, bizalom
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A játékosok körbe állnak egymásnak háttal, és a karjukat egymásba fűzik. A játékvezető jelére csendben le 
kell ülni a földre, újabb jelre fel kell állniuk.

Térdelő fotel

Időtartam 10 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség mozgáskoordináció, bizalom
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A játékosok egymás mögé állnak, megfogják egymás derekát, majd kört  
alkotnak úgy, hogy a bal válluk a kör közepe felé legyen. Az a feladat, hogy 
a térdeket behajlítva egymás ölébe üljenek. Ahhoz, hogy mindenkinek si-
kerüljön, egyszerre kell mozogni, és megbízni egymásban.

Sziámi

Időtartam 10 perc
Létszám 20–30 fő, páros játék
Fejlesztett készség mozgáskoordináció, bizalom
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Társválasztó játékkal párokat alakítunk. A játékvezető kijelöl egy pontot, ahol a párok „összenőnek”, és 
mozgás közben sem szakadhatnak el egymástól (a hátukon, a vállukon vagy a homlokukon is érintkezhetnek).  
A pároknak el kell jutni egy kijelölt helyre, vagy valamilyen feladatot kell végrehajtani.
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Tapogató

Időtartam 20–30 perc

Létszám 10–30 fő

Fejlesztett készség megfigyelés, memóriafejlesztés, csoportismeret, bizalom, tapintás, 
hallásérzékelés fejlesztése

Eszközök kendő

Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A játékosok körben állnak. Az egyik résztvevőt a kör közepére állítják bekötött szemmel, és megforgat-
ják, hogy elveszítse a tájékozódási képességét. Ezután rámutat valakire, aki odamegy hozzá, és kezét  
a saját arcára helyezi.
A ki ta lálónak ta pintás alapján kell fel  is mernie a kiválasztott játékost. Ha sike rült, akkor cserélnek, és a 
felismert játékos áll középre. Ha nem sikerült felismernie a társát, akkor addig marad a körben, ameddig 
valakit felismer.
A kéz megfogása vagy hang alapján is meg lehet próbálni az azonosítást.

 Tapasztalatok, tanácsok

Olyan csoportban lehet csak játszani, ahol már jól ismerik egymást, mert a fizikai érintkezés bizalmat igényel.

Vakvezetés

Időtartam 20 perc
Létszám 20–30 fő, páros játék
Fejlesztett készség bizalom, érzékelésfejlesztés
Eszközök szembekötő
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A páros vakjátékokban a pár egyik tagjának bekötik a szemét. Különböző feladatokat kell elvégeznie, 
miközben teljesen kiszolgáltatottá válik a látó társának.
A látó játékos a bekötött szemű előtt ha lad . A vak a vállára helyezi a kezét, közben beszélhetnek is egymással.
Az elöl álló bekötött szemű játékost érintéssel irányítja látó társa. A jelekben előtte megegyeznek, de utána 
nem beszélhetnek.
A bekötött szemű játékos elindul a társa felé, aki csak megállásra és indulásra adhat hangjelzést.  
Az akadályok előtt meg kell állítani a párját.
A párok tagjai a terem ellentétes végén állnak. A bekötött szeműek elindulnak a másik ol dal irányába. A látók 
irányítják őket. Egyszerre egy vagy több pár is indulhat. Minél többen vannak játékban, annál nehezebb a 
saját irányítóra figyelni.
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Vak kör

Időtartam 10 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség bizalom, érzékelésfejlesztés
Eszközök szembekötők
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A játékosok egy nagy kört alkotnak. Egy önként jelentkező játékos beáll a kör közepére, és bekötik a szemét. 
A játékos öt percig van a körben. A vezető jelére elindul valamilyen irányba, a többiek megfogják, amikor a 
kör szélére ér, és elindítják valamilyen más irányba.
A játék végén megbeszélik, hogy mit érzett a körben.

Vak kígyó

Időtartam 10 perc
Létszám 20–30 fő, kis csoportok
Fejlesztett készség bizalom, érzékelésfejlesztés
Eszközök szembekötők
Előkészítés —
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 Játékleírás, variációk

A játékvezető kis csoportokat alakít. A kígyónak csak a farka, azaz az utolsó játékos lát, a többieknek bekötik 
a szemét.
A csoportnak el kell jutni valamilyen kijelölt célhoz, közben kaphatnak feladatokat. Például kisebb tárgyakat 
szórhatunk el, amelyeket össze kell gyűjteni. Nehezebb a feladat, ha nem beszélhetnek a résztvevők.
A játék megkezdés előtt öt percet kapnak a stratégia megbeszélésére.

 Tapasztalatok, tanácsok

 Minél nagyobb csapatban játsszuk, annál nehezebb a feladat.
 Összekapcsolható más játékokkal, például a Vak sátor vagy a Finnek és angolok című játék helyszínére 

így juthatnak el a résztvevők.
 A stratégia fontos eleme, hogy ki áll elöl és ki a legutolsó, mert bennük fokozottan meg kell bízni a töb-

bieknek.
 A másik megbeszélendő kérdés, hogy hogyan irányítja a hátsó a többieket. Általában az jut eszükbe, 

hogy valamilyen érintéssel kommunikálnak, de ez nem működik, mert mire az elsőhöz ér a jel, már nem 
arra kellene menni.

 Az, hogy nem beszélhetnek, nem jelenti azt, hogy hangot sem adhatnak. Ez a legjobb módszer, amellyel 
irányítható a csoport.

Skatulyaváltó

Időtartam 10–15 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség mozgáskoordináció, bizalom
Eszközök gyufás skatulyák (ahány csoport van, annyi)
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A vezető a csoportot legalább háromfős csapatokra osztja, és kijelöli a rajt és a cél vonalát. A csapatok 
felsorakoznak a rajtnál úgy, hogy a játékosok szorosan egymás mögött állnak. Az utolsó játékos orrára 
felteszik egy gyufásdoboz felső részét.
Az utolsó játékos átteszi az előtte álló orrára a skatulyát, anélkül, hogy hozzáérne. Ezután a következő 
játékosnak adják tovább a gyufásdobozt, ameddig a startvonalig nem ér. Az utolsó csapattag közben a sor 
elejére fut, és várja, hogy odaérjen a skatulya. Ezután úgy haladnak tovább a célig, hogy az utolsó mindig 
előre fut. Ha leesik a doboz, akkor vissza kell tenni annak az orrára, akiéről leesett. Az a csapat győz, amelyik 
először éri el a célt.

 Nagyobb csapatokban lehet úgy is játszani, hogy csak annyi a feladat, hogy végigérjen a csapaton a 
skatulya. Ebben az esetben, ha leesik valakinek az orráról, akkor elölről kell kezdeni a sort.
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Szállítószalag

Időtartam 10 perc

Létszám 20–30 fő

Fejlesztett készség mozgáskoordináció, bizalom, együttműködés

Eszközök —

Előkészítés A játék teremben vagy a szabadban is játszható,  
a helyszínen legalább 15 méteres szabad terület szükséges.

 Játékleírás, variációk

A csapat egyik általuk választott tagját el kell juttatni a kijelölt célig úgy, hogy egyetlen testrésze sem érhet a 
földhöz, és mindenkinek részt kell venni a szállításban. A stratégia kidolgozására öt percet kapnak.

Szabályok

 A csomag (csapattárs) egyetlen része sem érhet a földre.
 Egyszerre legfeljebb négy emberhez érhet hozzá.
 Mindenkihez legalább egyszer hozzá kell érni.
 Egy emberhez többször is hozzáérhet.
 Akihez éppen hozzáér, az nem végezhet előre haladó mozgást. (Nem léphet előre, de megfordulhat.)

Sokkal nehezebb a feladat, ha a szállított ember nem mozoghat.

Biztonsági követelmények

Olyan módszert ne engedjünk, ahol valakire túl nagy súly nehezedne. Például nem léphetnek egymásra.
Akik a társukat tartják, biztos fogást válasszanak, mert kicsúszhat a kezükből, ha nem elég erősen tartják. Ne 
engedjük, hogy csak megfogják egymás kezét, mert az könnyen szétszakad.

Reflexió

A megbeszélés során érdemes kitérni arra, hogy kinek okozott problémát a szoros testi kapcsolat.

 Tapasztalatok, tanácsok

A feladat sokféleképpen megoldható.

 Tűzoltó fogással ketten szemben állnak, és egy sort alkotnak. A csomagot ráültetik az első páros kezére, 
kicsit megemelik, és a következőre csúsztatják, aztán azok újra megemelik, és így haladnak előre. A 
kezdő páros a sor elejére megy.

 Kettesével szemben áll a csapat, és szorosan összefogott kezükön átmászik a csomag. Ez elég sok erőt 
igényel.

 Lefekszik a csapat minden tagja a földre, és a csomag négykézláb átmászik rajtuk.
 Sorban állnak, és a csomagot a kezükben tartva átadják a következőnek. Csak nagyon könnyű emberrel 

lehet megvalósítani.
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Gumiszőnyeg

Időtartam 10–15 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség bizalom
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A csapat tagjai párosával szemben állnak, és egy folyosót alkotnak. A párok erősen megfogják egymás kezét. 
Egy önként vállalkozó nekifutással beleugrik a többiek által létrehozott szőnyegbe.

Biztonsági követelmények

Figyeljünk arra, hogy a párok szorosan egymás mellé álljanak, mert ha nem elég sűrű a „szőnyeg”, akkor 
leeshet az ugró játékos. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a súlya azokra nehezedik, akik tartják, és ezért 
nagyon erősen kell fogni egymás kezét.

 Tapasztalatok, tanácsok

Fontos, hogy a párok nagyjából egyforma erősek legyenek, és középen álljanak a legerősebb párok. Az ugrás 
előtt ki kell próbálni, mennyire erős a fogás. Ha van rá lehetőség, egy tornaszőnyeget is helyezzünk el a 
folyosó alatt.
A párokat érdemes szimpátia alapú választással létrehozni, mert az együttműködésük elengedhetetlen, és ha 
kellemetlennek érzik a másik érintését, akkor nem tudják végrehajtani a feladatot.

Mentőcsónak

Időtartam 10 perc
Létszám 20–30 fő
Fejlesztett készség bizalom, csoportismeret, együttműködés
Eszközök asztal
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A csoport hajótörést szenvedett, vihar van, és csak egy mentőcsónak van. Mindenkinek fel kell jutni a 
mentőcsónakra, amelyet egy asztal jelképez. A már feljutottak segítik a lent lévőket, hogy senki ne maradjon 
a vízben. A feladat erősíti a csapat összetartását azzal, hogy mindenkit ki kell menteni.

 Több csoport is játszhatja, versenyezhetnek, hogy melyik teljesíti a feladatot a legrövidebb idő alatt.
 Lehet a feladatot úgy is játszani, hogy azért kell minél gyorsabban menteni, mert a vízben cápák köröznek, 

és percenként elvisznek valakit a csapatból. A cápát a csoportvezető játssza.

Ez a változat is alkalmas csapatok közötti versenyre. Az a cél, hogy minél többen maradjanak a csoportból. A 
cápákat ebben az esetben játszhatják a másik csoport kijelölt tagjai, akik nem utaznak a hajón.
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Felelsz vagy mersz?

Időtartam 30–45 perc
Létszám 5–20 fő
Fejlesztett készség önismeret, társismeret
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A játékvezető kijelöli vagy kisorsolja a kezdő játékost, aki egy általa választott társától megkérdezi:
Felelsz vagy mersz?
Ha felelni akar, akkor feltesz neki egy kérdés, amire szerinte nem fogja tudni a választ. Ha nem helyesen 
válaszol, akkor végre kell hajtania a kérdező által kitalált feladatot. Ha ezt sem tudja elvégezni, akkor kiesik.

 Tapasztalatok, tanácsok

A vezetőnek figyelmeztetni kell a csoportot, hogy meddig mehetnek el a kérdések és a feladatok terén, és a 
játék során is folyamatosan meg kell állítani a kínos vagy kellemetlen próbálkozásokat.

Összekötve menés

Időtartam 30 perc
Létszám 10–30 fő
Fejlesztett készség koncentráció, együttműködés
Eszközök 50 m kötél, kislabdák vagy apró tárgyak
Előkészítés a labdákat vagy az apró tárgyakat szétszórjuk a játéktéren

 Játékleírás, variációk

A 8-12 fős csoportot a kötéllel viszonylag szorosan összekötjük a derekuknál, hogy jól összetömörödjenek. 
Így kell menniük és összeszedniük a szétszórt labdákat, tárgyakat. A tárgyak mennyiségét közöljük  
a csapatokkal, hogy tudják hány tárgyat kell összeszedniük. Legyen kiinduló pont és jelöljük ki a célba 
érkezés helyét.
A feladatot akkor végezték el, ha minden tárgyat összeszedtek, és az előre meghatározott célba érkeztek.

 Kisebb létszám esetén egy csoporttal dolgozunk.
 Ha egy csoporttal játszunk, akkor nekik az összegyűjtött tárgyak száma számít. Ebben az esetben a 

tárgyakat érdemes kevésbé látható helyekre tenni.
 Nagyobb létszám esetén a csoportot kettéosztjuk. Ebben az esetben versenyeztethetjük is őket.

Reflexió

Milyen élmény volt ez a játék? Milyen érzés volt elől, középen, hátul lenni? Hogyan hasznosíthatjuk  
a tapasztalatokat?
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 Tapasztalatok, tanácsok

 Arra vigyázzunk, hogy ne túl szorosan kössük össze 
a résztvevőket, mert a kötél belevágódik az egyén 
oldalába.

 Problémát jelenthet bizonyos résztvevőknek a má-
sik személy közelsége, ezért erre figyeljünk.

 Versenyhelyzetben háttérbe szorul a biztonság és 
kevésbé figyelnek egymásra a csapattagok. Fiata-
loknál előfordul, hogy az elsők szándékosan gyor-
san mennek, így a hátsók nem tudják tartani az 
iramot és egymásra esnek. Ezért érdemes a feladat 
kezdete előtt ezt megbeszélni velük.

A szabadság kapuja

Időtartam 5–15 perc
Létszám 5–20 fő
Fejlesztett készség önismeret, társismeret
Eszközök —
Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Egy önként jelentkező játékos kimegy a teremből, közben a csoport körbe áll. A körből a visszajövő 
játékosnak egy kapun keresztül lehet kimenni, és a csoporttagok megállapodnak, hogy kik között lesz  
a kapu. Ezután behívják a játékost, és elmondják a feladatot. A körben álló játékosoknak csak mimikával és 
szemkontaktussal lehet jelezni az állapotukat. Ha rossz felé indul, a játékosok eléje tartják karjukat, elzárják 
előle az utat.

 Tapasztalatok, tanácsok

A reflexió során térjünk ki arra, hogy milyen érzést keltett az elutasítás a középen álló résztvevőben, és 
vezessük le az ebből eredő rossz érzéseket. Arról is beszéljünk, hogy ki milyen eszközökkel fejezte ki az 
állapotát, és a többiek számára ez mennyire volt egyértelmű és érthető.
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10 CSAPATÉPÍTÉS EMELT SZINTEN

Ezekben a feladatokban a csapatépítés magasabb szintjén álló csapatokkal lehet bonyolultabb problémákat 
megoldani. A feladatok célja a stratégiaalkotás és az együttműködés fejlesztése. Minden feladatban szükség 
van a korábban elsajátított készségek használatára, a csoportszerepek gyakorlására és a tanult módszerek 
alkalmazására.

A játékok egy része balesetveszélyes, ezért mindenkinek fokozottan vigyázni kell a saját és társai testi 
épségére, egészségére. A trénerek feladata ennek szigorú felügyelete.

A verseny és a versenyhelyzet, a nyerni akarás gyakran háttérbe szorítja az emberséget. Ilyenkor gyakran 
nem számít a testi épség, sem a magunké, sem másoké.

Az élménypedagógia segítségével remekül megtanítható, hogy az emberélet, a biztonság nem játék, 
és semmilyen versenybeli győzelemért folytatott küzdelemben nem hagyható figyelmen kívül az az 
értékrend, amelynek az elsajátításáért itt pontról pontra dolgozunk: azaz, hogy ne felejtsük el, hogy 
az emberi élet, a barátság, a közösség mindennél fontosabb. A versenyben is akkor felelünk meg, ha 
betartjuk a fair play szabályait, nem gázolunk át másokon, nem sodorjuk veszélybe se magunkat, se  
a társainkat. Ha pedig valami miatt mégis baj történne, akkor a játéknak vége, megszűnik a győzelemért 
folytatott küzdelem, és a feladat „mentésre” módosul. Tapasztalataink azt mutatják, hogy minél kisebbek a 
gyerekek, annál könnyebb őket erre megtanítani, így ne mulasszuk el ezt minél korábban elkezdeni.

A felnőttek sokkal hamarabb hajlamosak elfelejteni egy versenyfeladatnál, hogy vannak szabályok, amiket 
be kell tartani, hogy nem életre-halálra folyik a harc, és hogy nem gázolunk át másokon.

10.1 EGYÜTTMŰKÖDÉS, STRATÉGIA

Ezekben a feladatokban kiemelkedő szerepet kap a tervezés, az előrelátás, az előkészítő, a végrehajtó 
fázis megvalósítása, az egyes lépések szükségességének és a nem működő mechanizmusok cseréjének az 
elsajátításával fűszerezve.

Alcatraz

Időtartam 50–60 perc

Létszám 8–15 fő

Fejlesztett készség megfigyelés, bizalom, kooperációs képesség, kommunikáció,

Eszközök 1 db kb. 10 méteres kötél és 2 fa / állófogas

Előkészítés Feszítsük ki a két fa vagy állófogas közé a kötelet úgy,  
hogy a résztvevőknek kb. mellmagasságig érjen.

Ez a nagyfeladat nagyszerűen alkalmas nyitófeladatnak. A produktivitás fázis kezdetének játéka, hiszen 
sosem játsszuk ismeretlen csoporttal (olyan résztvevőkkel, akik nem ismerik egymást, illetve akiket a trénerek 
nem ismernek), de a résztvevők még a csapattá válás kezdeti stádiumában vannak. Ez a játék mérföldkő 
lehet a csoportfejlődés során, hiszen ez már egy veszélyhelyzeteket magában rejtő, tervezést, ötletcserét, 
esetleges átértékelést tartalmazó feladat, amelynek során bizony számos fontos, az elkövetkezendő feladatok 
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megoldása során hasznos betartandó szabály megfogalmazódik. A gyakorlat jó témát ad a megbeszélésre, 
értékelésre. Azt is tökéletesen láthatjuk, hogy a feladat sikeres végrehajtása hogyan szorítja háttérbe a hibákkal 
történő szembesülést. Ezekre azonban a reflexiós körben mindenképpen ki kell térni. Ez a feladat a példája 
általában a káosz modellálásának, hiszen gyakran szembesülünk a tanítás során is oly gyakran gondot okozó 
egymás szavába vágással, egymás meg nem hallgatásával, a nagyhangúak uralkodásával, a félénkek csöndes 
visszahúzódásával, a bizalmatlansággal, a tisztelet hiányával stb. Ha sikerül megoldani a feladatot, akkor 
emiatt lesz egy új kezdet első lépése. Ha pedig nem, akkor éppen a kudarc okainak feltárása miatt segíti a 
csoport fejlődését.

 Játékleírás, variációk

A játék ismertetendő története
„Rabok vagytok Alcatrazban. Ma azonban elérkezett a pillanat a szökésre. A két fa vagy fogas közé kifeszített 
kötél szimbolizálja azt a kerítésrészt, amely alul teljesen zárt, és amely fölött áthaladva, ahhoz hozzá nem 
érve a csapat minden tagjának meg kell szöknie.
Semmilyen eszközt nem szabad a szökéshez felhasználni, csak egymást!
A kerítés tetejében 10 000 volt van, így ahhoz hozzáérni azt jelenti, hogy a játékos „meghalt”, de itt most 
visszamehet a börtön oldalra, és újra próbálkozhat. A feladat akkor van készen, ha mindenki megszökött, 
azaz a kerítés túlsó oldalára kerül.”

Biztonsági követelmények

Feltétlenül kérdezzük meg, hogy van-e valakinek olyan betegsége (gerincsérv, nemrégiben elvégzett műtét 
stb.), ami miatt nem emelhet, vagy ami miatt rá különösen vigyázni kellene ennél a feladatnál.

Betartandó szabályok

 Nagyon vigyázzon mindenki saját maga és társai testi épségére.
 Nem szabad a kötél fölött tigrisbukfenccel átugrani, egyéb módon átugrani, vagy magasból leugrani. 

(Ha muszáj, kérjük meg a csoporttagokat, hogy mielőtt valamilyen ugrást vagy emelést végrehajtanak, 
kérjék a tréner engedélyét.)

 Nem szabad senkit sem teljesen a földig hajolva felemelni.
 Nem szabad senkit álló helyzetben megemelni, illetve derék fölötti magasságban állni, illetve ilyen 

helyzetből ugrani.
 Nem lehet a kötél alatt átbújni, a kötél alatt kezet vagy lábat átdugni.
 Nem lehet a kerítést megkerülni, alatta ásni.
 A kerítés a valóságban folytatódik, nem lehet a kötél kifeszítésére szolgáló fába kapaszkodni, 

nekitámaszkodni.
 Nem szabad a társakon kívül semmilyen már eszközt igénybe venni.

Semmi olyan mozdulatot ne hagyjunk, ami veszélyes lehet (tigrisbukfenc, nagy súly emelése, gerincet terhelő 
mozdulat).
Bármilyen csoportban lehet játszani, mert a csapattagoknak nem feltétlenül kell egymást előtte ismerniük. 
Fontos tudni, hogy vannak, akik félnek, és nem akarnak részt venni ebben a feladatban. Kifejezetten 
ügyeljünk rá, hogy a túlsúlyosak vagy a tinédzser lányok szívesen kimaradnak belőle, félrehúzódnak. Hívjuk 
fel a figyelmet a feladat ismertetésekor arra, hogy a csapatmunka elkezdésekor kérdezzenek rá, van-e olyan, 
aki úgy gondolja, ő nem akar ebben részt venni.
A PASSZOLÁS joga vagy más néven STOP-szabály szerint bárki eldöntheti, hogy valamely feladat 
megoldásában nem vesz részt. Ám mindig kellőképpen hangsúlyozzuk, hogy a feladatmegoldás 
lényege, hogy MINDENKI megcsinálja, mindenki együttműködik. A csapat feladata, hogy ezt 
megoldja, azaz rávegyen mindenkit a részvételre. Nem könnyű a csoportnak megtalálnia az „arany 
középutat”, hogy meddig beszélhet rá valakit arra, hogy a feladatot megtegye, és hol kell elfogadni  
a résztvevő döntését, hogy márpedig ő ebben nem vesz részt. 
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A trénernek fokozottan figyelemmel kell kísérnie ezt a folyamatot, hogy senkit ne kényszerítsen a 
csoportnyomás olyan cselekvésre, amellyel önmagát vagy mást veszélyeztet.

Reflexió

Ebben a feladatban az is kihívás, hogy képesek-e egy stratégiát kidolgozni és együttesen végrehajtani. A 
feladat sikere általában azon múlik, hogy valaki elvállalja-e a vezető, a moderátor szerepét, és megfelelően 
irányítja-e a munkát. Jól tervezték-e a munkafolyamatokat, képesek-e felismerni a hibákat és korrigálni 
azokat.
A feladat végén a csoport üljön körbe.
Az első részben minden csapattag mondja el a véleményét, ismertesse, hogy ő maga hogyan élte meg a 
feladatmegoldást. Ügyeljünk rá, hogy a résztvevők fogalmazzák meg az érzéseiket.

 A feladat azért tetszett, mert…;
 Jól éreztem magamat közben, mert…;
 Nekem az nem tetszett, hogy…;
 Szerintem az volt a baj, hogy…;
 Én féltem, mert… 

A reflexiós kör egyik nem titkolt célja, hogy a résztvevők szembesüljenek vele, hogy míg vannak, akik nem 
félnek, és számukra nem okoz gondot egy-egy feladat megoldása, addig másoknak gondot okoz, hogy 
hozzájuk érnek, hogy megbízzanak a társaikban, hogy hagyják, hogy a magasba emeljék őket.

Az értékelő kör második részében azokat a kérdéseket is meg kell beszélni, amelyeket általában minden 
nagyfeladat után szükséges tisztázni:

 Sikerült-e a kivitelezés módjában megegyezni, vagy mindenki a saját ötletét próbálta integrálni?
 Sikerült az összehangolt csapatmunkát véghez vinni?
 Ha igen, hogyan?
 Ha nem, miért nem? 

Fontos, hogy a résztvevők azzal az érzéssel távozzanak, hogy sikerült a feladatot végrehajtaniuk. Ha nem, 
akkor pedig a reflexióból rá kell jönniük, meg kell keresniük és érteniük, hogy ennek mi volt az oka.

Ha van olyan csapattag, aki nem vett részt, különösen ügyeljünk rá a reflexiós körben, hogy mondja el 
az érzéseit, és hogy ne élje meg leküzdhetetlen kudarcként, hogy ő kilógott a sorból. Kapjon egy másik 
feladatnál olyan kulcsszerepet, ahol nélküle nem menne a megoldás, és ezzel ellenpontozzuk, hogy  
a kezdő feladatnál még nem volt képes átlépni a határait. Mindenkinek meg kell tanulnia döntést hozni, és 
el is fogadni a döntése következményeit. Ez is a tanulási folyamat része.

 Tapasztalatok, tanácsok

Arra is ügyeljünk, hogyha két csoportot „versenyeztetünk” bármilyen feladat megoldásakor, akkor ez különös 
problémákat hozhat a felszínre. A versenyhelyzetben a résztvevők egy része annyira szeretne nyerni, hogy 
ezért képes a saját vagy a más épségét kockáztatni. A verseny indulatokat, agressziót válthat ki, amelynek 
megoldása akár tettlegességbe is torkollhat. Ezt pedig minden esetben el kell kerülni.
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Mocsárkaland

Időtartam 50–60 perc

Létszám 9–15 fő (3 csapat)

Fejlesztett készség megfigyelés, bizalom, kooperációs képesség, kommunikáció,
stratégiaalkotás, társismeret, kreativitás, fantázia

Eszközök medence, csoki

Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A játék ismertetendő története
„Megszöktetek Alcatrazból, és azóta sikeresen bujkáltok a mocsárban. Napok óta nem sikerült jóllaknotok. 
És most megcsillan a remény, mert találtatok egy kis élelmet, amin konkrétan az életetek múlik. De épphogy 
megtaláltátok a kis harapnivalót, hirtelen el is kell rejtenetek, mivel az éppen erre portyázó bennszülött törzs 
tagjai is élelem után kutatnak, és igen erőszakos törzs hírében állnak. Vigyáznotok kell, nehogy megérezzék 
az illatát, és elvegyék tőletek erőszakkal az ennivalótokat.”

Az élelem, azaz a túlélés megszerzéséhez az alábbi mesebeli 3 próbát kell kiállnotok: 

1.1. Az élelmet el kell rejteni a mocsár (azaz a medence) közepén úgy, hogy az ne süllyedjen el! Ehhez nem 
használhattok mást, mint a kapott csomag tartalmát.

2.2. Rendelkezésetekre áll egy varázspirula, amely semlegesíti a mocsár mérgező anyagait. 
3.3. A bennszülött törzs tagjainak távozása után (1 perc) ki kell halásznotok a mocsár közepére rejtett 

élelmeteket úgy, hogy az ne essen bele a mocsár vizébe.
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SZABÁLYOK

Alkossatok 3 csoportot, amelynek a tagjai az alábbi részfeladatokat hajtják végre:

 Az első csapat feladata az 1. pontban meghatározottak végrehajtásának megtervezése. Maximális idő 15 
perc

 A 2. csapat feladata: az élelem elrejtésének kivitelezése. (Maximális idő 1,5 perc)
 A 3. csapat tagjai a bennszülött törzs távozása után (1 perc elteltével) visszaszerzik az élelmet a 3. pontban 

meghatározottak szerint.

Az a) és b) pontban meghatározottakat párhuzamosan is lehet végezni. 

 A varázspirula hatása a tudomány jelen állása szerint maximum 15 perc.
 A csapatok tagjainak meghatározására a feladat indításától számítva maximum 5 perc áll rendelkezésre. 

5 perc elteltével a kialakított csapatok tagjai nem cserélhetők. 
 Az élelem visszaszerzéséhez nem használhattok mást, csak olyan tárgyakat/dolgokat, amelyek rajtatok 

vannak.
 A mocsár fölé nem lehet hajolni, belógatni valakit, mert mérgező a gőze. 
 A feladat kivitelezésére összesen maximum 30 perc áll rendelkezésre.
 A feladat a játékvezető jelére indul.
 Kötelező egy időfelelőst kijelölnötök, aki 5 percenként hangosan bemondja az eltelt időt vagy  

a még rendelkezésre álló időt.
 Jelöljetek ki 2 főt, akinek feladata a csoportdinamika megfigyelése! Nekik a feladat végrehajtása után 

ismertetniük kell a megfigyelés eredményét.

Kalandra fel!

Platty

Időtartam 50–60 perc

Létszám 10–20 fő (4 csapat)

Fejlesztett készség megfigyelés, bizalom, kooperációs képesség, kommunikáció,
stratégiaalkotás, társismeret, kreativitás, fantázia

Eszközök 5 db walkie-talkie, térkép részletek

Előkészítés terület kijelölése, fénymásolás

 Játékleírás, variációk

Alkossunk 4 csoportot a résztvevőkből (az egyik csoportnak 2 fősnek kell lennie, ők lesznek az üres flipchart 
előtt).
Minden csapat kap egy walkie-talkie-t. A vezető trénernél is van egy.
3 csapatnak úgy kell elhelyezkednie, hogy nem látják, és nem hallják egymást. Csak az adó-vevővel tudnak 
egymással és a benti csapattal kommunikálni.
Minden külső csapat húz egy borítékot, ami az ő térképrészletét tartalmazza.
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Feladatismertetés (mocsárban rekedt csapat számára)

 Eltévedtetek egy nagyon veszélyes mocsárban. Ha rossz helyre léptek, elsüllyedtek és megesznek a 
krokodilok.

 A társaitoknál van egy-egy térképrészlet, amely segíti a kijutásotokat.
 Az első 2 sorban szabadon próbálkozhattok anélkül, hogy beesnétek a mocsárba. Ennyi könnyítést 

kaptok.
 Semmilyen segédeszközt nem szabad használnotok, nem rajzolhattok, nem telefonálhattok, nem 

fényképezhetitek le és küldhetitek el a játékmezőt. Csak a walkie-talkie-val tudtok a 3 segítő csapattal 
kommunikálni. A játékmezőre semmilyen jelölést nem tehettek se tollal, se bármilyen más eszközzel.

 A cél, hogy megmeneküljetek, amelyre 60 percetek áll rendelkezésre.

Feladatismertetés (mocsárban rekedt társakat mentő csapatok számára)

 Eltévedt két társatok egy nagyon veszélyes mocsárban. Nektek kell közösen kihoznotok őket onnan 
anélkül, hogy beleesnének, és felfalnák őket a krokodilok. 

 Minden csapatnál, az eltévedt társaitokon kívül, van egy térképrészlet, amely segíti a mentést.
 Semmilyen segédeszközt nem szabad használnotok, nem rajzolhattok, nem telefonálhattok, csak a walkie-talkie-

val tudtok egymással kommunikálni.
 Mentsétek meg a társaitokat, amelyre 60 percetek áll rendelkezésre.
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Fénymásoláshoz
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Az emberevő pók

Időtartam 10–15 perc

Létszám 10 fő

Fejlesztett készség mozgáskoordináció, logika, csapatépítés

Eszközök kötél/kordonszalag

Előkészítés a háló elkészítése és kifeszítése

 Játékleírás, variációk

A köteleket/kordonszalagot két fa  
közé kifeszítjük úgy, hogy olyannak 
tűnjön, mint egy pókháló. Ezt lehet 
úgy, hogy alul és fölül kifeszítünk egy-
egy kordonszalagot, amelyet nem sza-
bályos alakzatban, pókhálószerűen ki-
sebb szalagokkal összekötünk úgy, 
hogy csak annyi lyuk álljon rendelke-
zésre, ahány csapattag van.

A hálón különböző méretű lyukakat 
kell kialakítani, egészen kicsik is legye-
nek, amelyeket nem tudnak felhasz-
nálni. pókháló felső része fejmagasság 
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fölé kerüljön. Arra ügyeljünk, hogy emeléssel azért a könnyebb és kisebb termetű csapattagokat képesek 
legyenek átjuttatni. Néhány méter magasan is lehetnek, amelyek megközelítéséhez a csapat együttműködése 
szükséges. Legalább annyi használható lyuk kell, amennyi a csapat tagjainak száma.
A feladat az, hogy a csapat tagjai mind átjussanak az egyik oldalról a másikra úgy, hogy nem érhetnek hozzá 
a kötélhez, és egy lyukat csak egyszer lehet felhasználni. Ha a csengő megszólal, akkor valaki beleakadt a 
hálóba, azaz a mérges pók előjön és felfalja.

Biztonsági követelmények

A játékosok átemelése veszélyes lehet, ha nem megfelelően fogják a segítők, mert megsérülhet a dereka vagy 
elejthetik. A tréner minden emelés előtt győződjön meg róla, hogy jó technikát alkalmaznak, és csak akkor 
engedélyezze, ha mindenki odafigyel.

 Tapasztalatok, tanácsok

Ha nem használunk csengőt, akkor a tréner figyeli, hogy szabályosan menjenek át csapattagok. Ez több 
lehetőséget ad arra, hogy az ügyetlenebb csapattagokat is átengedje, ha már sokszor próbálkoztak.

Egyenlő szárú háromszög

Időtartam 10 perc

Létszám 10–30 fő

Fejlesztett készség koncentráció, együttműködés

Eszközök —

Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Az egész csoport feláll egy nagy körben, kivéve a játék vezetője. Érdemes a székeket a fal mellé tolni, hogy elég 
hely legyen a teremben. Az instrukció az, hogy mindenki gondoljon a csoportból két emberre (kivéve a játék 
vezetője), de semmilyen módon ne jelezze senkinek, hogy kire gondolt. Az a feladat, hogy helyezkedjen el úgy 
a térben, hogy ettől a két embertől egyenlő távolságra legyen. Beszélni tilos közben. 

 Tapasztalatok, tanácsok

Az a tapasztalat, hogy a csoport arra törekszik, hogy minél gyorsabban megálljanak, kialakuljon egy nyugvó 
pont. Ha megálltak, érdemes megkérdezni, hogy miért gondolták, hogy ez a feladat. Ha nem állnak meg, 
hanem folyamatos mozgásban maradnak, akkor néhány perc múlva a játék vezetője állítja meg a csoportot. 
Utána még ott állva kérdezze meg, hogy mi ennek a játéknak a tanulsága. Mit tanulhatunk belőle? (A válaszok 
többnyire: minden folyamatos mozgásban van, az egyensúly megtalálásához az egész csoportot figyelni kell, 
egy ember elmozdulása az egész csoportra hatással van, nincs olyan, hogy nyugvópont, a változás állandó…) 
Egyszerű és gyors feladat, mégis rengeteg tanulsága van. 
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Csokifolyó

Időtartam 10–15 perc

Létszám 10 fő

Fejlesztett készség kooperációs készség, kommunikáció, váratlan helyzetek megoldása

Eszközök egérpadok

Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A csapatoknak át kell jutniuk egy kijelölt 5 méteres területen, a „csoki folyón” a „kövek” (egérpadok) 
segítségével.
Ha az egyik kövön nem áll senki, akkor azt a folyóban lakó szörny(ek), a játékvezető(k) elveszik. A cso-
portnak úgy kell átjutnia, hogy senkinek se érjen le a lába a földre, és közben arra is figyeljenek, hogy ne 
maradjon őrizetlenül egyetlen egérpad sem, mert ha elveszi a játékvezető, akkor egyre kevesebb eszközzel 
kell megoldani a feladatot.

Savas tó

Időtartam 10–15 perc

Létszám 10–30 fő

Fejlesztett készség kooperációs készség, kommunikáció, váratlan helyzetek megoldása

Eszközök
1 db kb. 10 méteres kötél 
1 db kis méretű doboz (20 cm x 8 cm x 12 cm) vagy 1 db tégla 
1 tábla csoki

Előkészítés

A kötelet rakjuk le egy hozzávetőleges kör formájában. Helyezzük a 
közepére a hosszabb, de keskenyebb oldalára a dobozt/téglát, melyre 
helyezzük el keresztben a csokit úgy, hogy a szélei egyformán lógjanak túl 
a dobozon/téglán.
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 Játékleírás, variációk

A csapatnak a kör (savas tó) köré kell állnia, mert mindenki éhes, és szeretné megszerezni a csokit, de 
azt csak összehangolt csapatmunkával lehetséges. Nem szabad a tóba lépni, mert savas, és lemar-
ja a cipőnket, bőrünket. Fölé sem szabad hajolni, mert a gőze is mar. A csoki egy rögzített tereptár-
gyon van, amit nem lehet elmozdítani a helyéről (nem lehet a dobozzal/téglával együtt kihúzni onnan  
a csokit). Csak olyan tárgyakat használhatnak a résztvevők, amelyek rajtuk vagy a zsebükben vannak. Más 
eszköz igénybevétele tilos.

 Tapasztalatok, tanácsok

Figyeljünk rá, hogy kikkel szeretnénk a feladatot csináltatni. Ha sok nő van a tréningünkön, akkor előfordul-
hat, hogy nincs cipőfűzőjük, övük. Lehet pulcsik, pólók összekötésével is megoldani a feladatot, de ezek nem 
lóghatnak bele a vízbe. Ha nyáron játsszuk, akkor előfordulhat, hogy a csapattagjaink papucsban és levehető 
ruhadarabok hiányában elakadnak. Erre előre készüljünk fel, és ilyenkor biztosítsunk számukra olyan eszkö-
zöket egy kupacban, amikkel dolgozhatnak, és így használhatjuk a feladatot, mely nagy sikert szokott aratni, és 
a csokit is megehetik a jól végzett munka végén. Teremben is jól játszható.
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Varázsbogár muki

Időtartam 20 perc

Létszám 8–14 fő

Fejlesztett készség kreativitás, problémamegoldó gondolkodás

Eszközök A/4-es lapok, flipchart

Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A trénerek négy csoportot alakítanak ki, és borítékban átadják az instrukciót. A csapatok önállóan dolgoznak, 
majd az elsőnek elkészült prezentálja az eredményt

Fénymásoláshoz
Varázsbogár Muki

Instrukciós lap

A helyzet:

Varázsbogár Muki különös képzeletbeli bogár. Bizonyos dolgokat tud, másokat nem tud véghez vinni. 
Muki éppen nagy ugrálásban van, gyakorolja a rendelkezésre álló területen azokat az ugrásokat, amelyekre 
képes. Amikor gazdája egy kupac élelmet helyez el tőle három hüvelykre nyugatra, Muki – megpillantva a 
lerakott eledelt – arccal északnak megáll. Észreveszi, hogy a kupac kicsit nagyobb, mint ő maga.

A sok ugrándozásban Muki megéhezett, és minél gyorsabban élelemhez akar jutni. Felméri a hely zetet és 
azt mondja:

„Affene! Négy ugrással érem el az ételt.”

A probléma:

Muki okos bogár. Tökéletesen pontosan mérte be a dolgot. Mit gondolsz, hogyan lehet az, hogy Varázsbogár 
Mukinak pontosan négy ugrásra van szüksége – sem többre, sem kevesebbre –, hogy elérje az eledelét? 

Muki nem tud fordulni.

Ha Muki megindul bármelyik irányba, négyszer kell ugyanabba az irányba ugrania, mielőtt irányt tudna 
változtatni.

Muki csak négy irányba tud ugrani: északra, délre, keletre, nyugatra. Átlósan nem tud (tehát északkeleti, 
északnyugati, délkeleti, délnyugati irányba nem).

Muki tud igen nagyokat és kicsiket ugrani, de egy hüvelyknél kisebbeket már nem.

Muki csak ugrani tud. Nem tud kúszni, repülni, járni.
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Pakolj meg egy hátizsákot!

Időtartam 20 perc

Létszám 8–14 fő

Fejlesztett készség kreativitás, problémamegoldó gondolkodás

Eszközök A/4-es lapok, flipchart

Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A játék kezdetekor alakítsunk ki 3–6 fős csoportokat, a csapatok pedig legyenek egymástól hallótávolságon 
kívül. Minden csoport kap egy tárgyakat tartalmazó listát.
A játékvezető elmondja, hogy a feladat az, hogy meg kell pakolni egy hátizsákot. A hátizsákba csak és kizá-
rólag azok közül a tárgyak közül lehet bármit bepakolni, amelyek a listán szerepelnek.
A játékvezetőnek minden csapat összesen 5 kérdést (körönként 1-1 kérdést) tehet fel, melyekre a játékvezető 
fog válaszolni. Ez alapján kell eldönteniük, mi kerüljön a közepes méretű hátizsákba. Minden csapatnak 
legyen megfigyelője. A kérdéseket és a válaszokat is írják fel a csoportok egy papírlapra.

 Nem tehetnek fel az alábbiakhoz hasonló jellegű kérdéseket:  
Mit tegyünk a hátizsákba? 
Miért…? kérdőszóval kezdődő kérdések

 A játékvezető a kérdésekre akkor válaszol érdemi információval, ha az alábbi mondatban az 
megtalálható: 

 Az unokahúgod 9 éves kislánya rovargyűjtő osztálykirándulásra megy 1 napra busszal. Ha ettől eltérő 
információt szeretnének tudni a csapatok, akkor arra egy semmitmondó választ kapnak, pl.: Miért pa-
koljuk meg a hátizsákot. – Utazás miatt. / Hogy ne maradjon itthon semmi fontos dolog… stb. Arra a 
kérdésre, hogy „Hová utazunk?” az a válasz: Ti sehová sem utaztok. 

Reflexió

A csapattagok mondják el, mit érzékeltek, mi történt, hogyan jártak el. Ezután a megfigyelők is mondják el, 
mit tapasztaltak, mikor és hogyan érkezett meg a stratégia, volt-e több megoldási kísérlet, amely kudarcot 
vallott… stb.
A feladat célja a kérdezéstechnika elsajátítása, illetve a nyitott kérdések fontosságára történő figyelemfelhívás. A 
sikere általában azon múlik, hogy végrehajtás közben a csapatok le tudják-e győzni az esetleges sorozatos kudar-
cot, rájönnek-e, ráéreznek-e, hogy milyen típusú kérdésekkel lehet hamar célt érni.
Vonjunk párhuzamot értékeléskor a valósággal. Kérdezzük meg, hogy milyen élethelyzetet szimulál(hat) a 
feladat. 
Tapasztalatok, tanácsok
Bármilyen csoportban lehet játszani, mert a csapattagoknak nem feltétlenül kell egymást előtte ismerniük. 
Nagy létszámú csoportok esetén is kiválóan alkalmas játék a stratégiaalkotás folyamatát és szükségességét 
modellálni.
A csapatok között hagyjunk megfelelő távolságot, ne hallhassák egymást. Lehetőleg legyenek külön helyi-
ségben. 
Ügyeljünk rá, hogy a csapattagokat a kudarc erősen frusztrálni fogja, és elszabadulhatnak az indulatok. Elő-
fordulhat, hogy a kudarcot úgy élik meg, hogy a játékvezetőre támadnak, aki „szórakozott” velük, nem adott 
rendes választ… stb. Ezeket mindenképpen csengessük le a játék során.
A játékvezető ne felejtse el felírni, hogy melyik csapat mit kérdezett, különben veszekedés lehet, amelyben a 
játékvezető rossz érzéssel távozhat, ha nem tudja megmagyarázni, miért adta azt a választ, amit.
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Fénymásoláshoz

PAKOLJ MEG EGY HÁTIZSÁKOT!

 balta sátor

 1000 forint könyv

 mobiltelefon íróeszköz

 konzerv kismagnó

 fehérnemű esőkabát

 gyógyszer hálózsák

 bogrács szúnyogriasztó

 óvszer autóskártya

 szendvics fürdőruha

 bankkártya madzag

 gyufa konzervnyitó

 dobozos sör lepkeháló

 játékautó zsírszalonna

 térkép zseblámpa

 tisztálkodó eszközök keksz

 esernyő útlevél

 melegítő napolaj

 csipesz újság

 étkészlet keresztrejtvény

 iránytű römikártya



201

Kör

Időtartam 10–15 perc

Létszám 10–20 fő (két csapat)

Fejlesztett készség csapatépítés, stratégia

Eszközök kréta

Előkészítés a körök felrajzolása

 Játékleírás, variációk

A két egyenlő számú csapat feláll egymással szemben két oldalra. Fel kell rajzolni mindkét oldalon eggyel 
több kört, mint ahányan a csapatban vannak. A két csapat közé is kerül egy üres kör. A feladat az, hogy 
helyet kell cserélnie a csapatoknak úgy, hogy csak az éppen üres körökbe lehet lépni, és csak szembejövőt 
lehet megkerülni. 

Szállítmányozás

Időtartam 15–20 perc

Létszám 5–10 fős csapatok

Fejlesztett készség csapatépítés, kommunikáció, tervezés, bizalom, 
nyitottság új ötletekre, elképzelésekre, segítőkészség, kooperáció

Eszközök különböző nagyságú labdák (lufik, gumilabdák, teniszlabdák, foci-/röp-/
kosárlabdák) és tárgyak (kötél, gumityúk, műanyag edény… stb.)

Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Egy kb. 10–15 méter hosszú, előre kijelölt szakaszon különböző mennyiségű és méretű labdákat kell az 
alábbi szabályok betartásával szállítani:

 Egyszerre csak egy labda lehet mozgásban.
 Szállítás közben minden résztvevőnek legalább egyszer meg kell érintenie a szállított labdát.
 Amikor a játékos a labdát éppen megérinti, nem végezhet helyváltoztató mozgást.
 A labdákat nem szabad dobni, megfogni, valahová befogni, becsíptetni.
 Amelyik labda leesik, elveszett. Nem jár érte pontszám.

10 perc áll rendelkezésre a csapat(ok)nak, hogy szállítmányozási tervet készítsenek. Ki is lehet próbálni a 
különböző méretű labdák szállítását, de nem a kijelölt szakaszon.
A csapat(ok) számára 5 perc áll rendelkezésre a szállításra, mely időtartam alatt annyi labdát kell 
elszállítani(uk) a kezdőponttól a végpontig, amennyit csak tud(nak).

 A különböző nagyságú labdák a nehézségük szerint különböző pontot érnek. A csapat(ok)nak dönteni 
kell, hogy sok kevesebbet érő labdát, vagy kevesebb magasabb pontszámút visznek.

 Nehezíthetjük a feladatot nem gömbölyű tárgyak rendelkezésre bocsátásával is, melyek extra pontokat 
érnek, hiszen „gurításuk” nem könnyű. Hegyes, érdes tárgyakat ne adjunk, mert sérülés veszélyt okoz-
hatnak!
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 Tapasztalatok, tanácsok

A legjobb megoldás az, ha valamiféle futószalagot képeznek a játékosok magukból, amelynél a játékosok 
kezein gurítják a labdákat. Minél kisebbek a labdák, annál nehezebb a feladat.

Labdaszállítás

Időtartam 15–20 perc

Létszám 6–8 fő

Fejlesztett készség Több személy esetén dolgozzunk csapatokban!

Eszközök Kommunikáció, tervezés, bizalom, nyitottság új ötletekre, elképzelésekre, 
segítőkészség, kooperáció

Előkészítés A létszámtól függően 3 vagy 4 db egyenként kb. 3–4 méteres kötél

 Játékleírás, variációk

5 perc megbeszélést biztosítsunk a csapatnak ahhoz, hogy megbeszéljék a végrehajtás stratégiáját, kitalálják, 
hogyan fogják meg a köteleket. 
A feladat végrehajtása közben az alábbi szabályokat kell betartani: 

 a kötelek segítségével egy labdát kell szállítani úgy, hogy az a kötélen kívül semmihez nem ér hozzá,
 a köteleket egymásba lehet ölteni, de csomózni nem szabad,
 a kötelet minden résztvevőnek a kötél legvégén kell megfognia,
 a kötelet kézre tekerni, vagy egyéb módon rövidíteni tilos,
 a labdához érni csak a kötélre helyezés pillanatáig szabad,
 a labdát a tréner által kijelölt útvonalon kell szállítani úgy, hogy az nem esik le.

Variánsok

A különböző nagyságú labdák a nehézségük szerint különböző pontot érnek. Ha több csapattal dolgozunk, 
versenyeztethetjük is őket.
Nehezíthetjük a feladatot hosszabb kötél és kisebb labda rendelkezésre bocsátásával.

 Tapasztalatok, tanácsok

A legjobb megoldás az, ha a játékosok egymásba hurkolják a köteleket úgy, hogy középen egy háromszöget 
képeznek ki, és ebbe helyezik a labdát.
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Labdainvázió

Időtartam 15–20 perc

Létszám 8–10 fős csapatok

Fejlesztett készség csapatépítés, kommunikáció, tervezés, bizalom,
nyitottság új ötletekre, elképzelésekre, segítőkészség, kooperáció

Eszközök a csoport létszámának megfelelő számú labda (a létszám kétszerese)

Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A játék kezdetekor alakítsunk ki 8–10 fős csoportokat, a csapattagok álljanak körbe (csoportbontás esetén 
több körbe). Ha a létszám páratlan, akkor kérjük, hogy válasszanak ki egy megfigyelőt, aki jegyzetel a 
végrehajtás közben.
A játékvezető a feladat ismertetésekor elmondja, hogy az a feladat, hogy a labdáknak egyfolytában és 
egyszerre „szállniuk” kell, nem állhatnak meg egyetlen pillanatra sem. 

 Először mindkét csoport kap egy labdát, majd egyre gyorsabb ütemben kapják a csoportok az újabb és 
újabb labdákat.

 Mindig annyi labdát dobunk be, ahányan a csapatban vannak.
 A feladat addig tart, ameddig a csapat meg nem találja a megfelelő stratégiát. Ha a stratégia működik, 

akkor a csapat abbahagyhatja a játékot.

Több csapat esetében egyáltalán nem biztos, hogy erre egyszerre kerül sor. Az értékelés akkor kezdődik, ha 
mindegyik csapat sikeresen megoldotta a feladatot.
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A feladat sikere általában azon múlik, hogy végrehajtás közben, a leeső labdák után futkosva, valaki 
elvállalja-e a moderátor szerepét, és megfelelően irányítja-e a munkát, illetve mikor jönnek rá, hogy stratégia 
szükséges a feladat végrehajtásához, amelyet a labdák röptetése közben kell kitalálni, kipróbálni. Rájönnek-e 
a résztvevők, hogy jól tervezték-e a munkafolyamatokat, képesek-e felismerni a hibákat, és korrigálni azokat? 
Az értékelő körben a szokásos kérdéseket kell tisztázni. Sikerült-e a kivitelezés módjában megegyezni, 
vagy mindenki a saját ötletét próbálta integrálni? Sikerült az összehangolt csapatmunkát véghez vinni? Ha 
igen, hogyan, ha nem, miért? Fontos, hogy a résztvevők azzal az érzéssel távoznak-e, hogy sikerült a feladat 
végrehajtásához hozzájárulniuk. Ha nem, akkor fontos megtudni, hogy ennek mi az oka.
Vonjunk párhuzamot értékeléskor a valósággal. Kérdezzük meg, hogy milyen élethelyzetet szimulál(hat) a 
feladat. Ilyen lehet például, amikor egy szervezet vagy szervezeti egység hirtelen sok/túl sok feladatot kap, 
és nincs idő megállni, nincs idő stratégiát alkotni. Ilyenkor is szükséges eleme a sikernek az, hogy rájöjjünk, 
rendszert kell vinni a káoszba, különben borítékolható a kudarc.

Lufi ágy

Időtartam 15–20 perc

Létszám 5–10 fős csapatok

Fejlesztett készség csapatépítés, kommunikáció, tervezés, bizalom,
nyitottság új ötletekre, elképzelésekre, segítőkészség, kooperáció

Eszközök lufik, esetleg szembekötők

Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Minden játékos kap egy-egy lufit, hogy fúj-
ja fel ne túl keményre. 4–5 fős kiscsopor-
tokat alakítunk, melyeknek ki kell választa-
niuk egy játékost, akit rá kell fektetni  
a lufikból alkotott ágyra, és úgy kell elhelyez-
niük, hogy 5 másodpercig segítség nélkül 
egyensúlyozni tudjon a lufi ágyon. Ekkor 
már senki nem foghatja! Ha valamelyik lufi 
eldurran, a csapat kap helyette másikat kor-
látozott számban.

 Következő körben lehet az a feladat, hogy 2 csapatnak közösen kell 2 embert elhelyeznie a lufi ágyon. 
Nehezítés lehet, ha ennek a két személynek valamilyen módon egymáson kell elhelyezkednie. Azt, hogy 
mit jelent pontosan az egymáson fekvés, a csoport maga dönti el. 

 A lufi ágyra fekvő személy szemét beköthetjük, ami különlegesen kiszolgáltatottá teszi őt.
 Nehezíthetjük a feladatot úgy is, hogy személyenként 4 lufit osztunk szét, melyeket úgy kell elhelyezni, 

hogy minden játékos fenn legyen a lufi ágyon.
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Mivel mindenki arra számít (attól fél) a játék elején, hogy a lufik sorra eldurrannak, így feszültség uralkodik 
a játékosokon. Segíthet, hogyha a csapatoknak először bemutatjuk, mi is a feladat, utána időt adunk a 
megbeszéléshez, és a lufikat csak ezután osztjuk ki nekik.

Holdkomp

Időtartam 40–50 perc

Létszám 10–30 fő

Fejlesztett készség társismeret, kooperációs készség, kommunikáció

Eszközök 1 db fapalló, 4 db szennyvízcső, 1 db kb. 10–15 méter hosszú kötél

Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A felhasználható eszközöket letesszük egy halomba. A csapat a Holdon tartózkodik, ahol forró a felszín, ezért 
a kupacban található eszközök felhasználásával egy járművet kell építeni, mellyel a csapattagok átjutnak a 
kb. 20 méterre lévő következő bázisra. A játék akkor izgalmas, ha a kompnak többször kell fordulnia, hiszen 
akkor azt is meg kell beszélniük, egy menettel hányan mennek, kikre, mikor kerül sor, ki jön vissza, ki 
üzemelteti a kompot. 

 Tapasztalatok, tanácsok

A feladat mind gyerekeknek, mind felnőtteknek vidám perceket hoz. Balesetveszélyes, mert a csa-
pattagok hajlamosak elfelejteni, hogy a „túlpartra” érve nem szabad leugrani a járműről, mert a pal-
ló felbillen, és a rajta lévők leeshetnek. Hívjuk fel a játékosok figyelmét arra is, hogy vigyázzanak az uj-
jaikra, mert a szennyvízcsövek a kerekek kivételekor és behelyezésekor becsíphetik őket. A kötél nem 
kell semmihez, bár segítséget nyújthat az első tagok túlpartra kerülése után, mert ők is húzni tudják  
a kompot. Érdekes, hogy diákok és felnőttek is megpróbálkoznak azzal a zsákutcába vezető manőverrel, 
hogy összekötik a komp „kerekeit”, amitől az működésképtelenné válik.
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Tájolás

Időtartam 60–90 perc

Létszám 20–30 fő

Fejlesztett készség kooperációs képesség, kommunikáció, stratégiaalkotás

Eszközök itiner (roadbook), tájoló, rádió

Előkészítés itiner (roadbook) elkészítése a terepen a megfelelő pontok elhelyezése

Egy itiner (roadbook) és egy tájoló segítségével kell a terepen elrejtett pontokat a megfelelő sorrendben 
megtalálni.
A feladatot azzal lehet érdekesebbé tenni, ha a csapatok rádión érintkezhetnek egymással, mert a másik 
csapat térképét kapják meg, ezért egymást kell irányítaniuk. 
Az itiner olyan térkép egy adott útvonalhoz, amely ábrákat, távolság- és kiegészítő adatokat is tartalmazhat. 
Ezek segítenek az eligazodásban, és lehetővé teszik az útvonal követését. 
Sok fajtája létezik:

 normál útvonal: • - A - A - •
 kockákban ábrázolják az útmutatásokat9

 nyilas

 vonalas

9 http://www.cityrallye.hu/leiras/navig.html
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 szöveges10

 Pl.: Gyermekvasút, Széchenyi-hegy > 2x jobbra Z
 Részletesen: 
 Kilépve a gyermekvasút várójából nem a vasút felé, hanem jobbra fordulunk, és a Z jelzésen haladunk, 

míg elhagyjuk a kerítést és a mögötte lévő épületet, itt jobbra befordulunk egy ösvényen. Szemben már 
látjuk a Természetvédelmi táblát, a tábla mellett bal felől kerülünk, és haladunk a Z jelzésen. Bal felől 
láthatjuk a TV-torony paraboláit, enyhe lejtéssel haladunk, majd egy útelágazáshoz érkezünk, a jobb 
oldali ágat választjuk. Néhány lépés után elérjük a Z+/Z elágazást, azaz kiágazik bal felé a Z+, mely 
leereszkedik az 59-es villamoshoz, illetve a 8-as buszhoz, mi azonban jobbra fordulva haladunk tovább 
a Z-ön.

Az itiner tartalmazhat időmérő pontokat, az adott ponton elvégzendő különböző feladatokat vagy csak ott 
megszerezhető információkra vonatkozó kérdéseket. (Milyen szobor vagy műemlék található a közelben, 
mikor adták át, milyen magas egy megjelölt fa, kiről neveztek el egy épületet.)

Mentés

Időtartam 60–90 perc

Létszám 20–30 fő

Fejlesztett készség kooperációs képesség, kommunikáció, stratégiaalkotás

Eszközök elsősegély-felszerelés, térkép

Előkészítés a sérült társ felkészítése, az elsősegélyhely kijelölése

A szimulált mentési gyakorlat során egy „sérült” társukat kell ellátni, és a helyszínen található eszközök 
segítségével elszállítani az elsősegélyhelyre.

Dupla lufi

Időtartam 10 perc

Létszám 10–30 fő

Fejlesztett készség koncentráció

Eszközök két darab lufi (plusz néhány különböző méretű labda)

Előkészítés az egyik lufit beletesszük a másikba, majd vizet töltünk bele.  
A külső lufit felfújjuk.

 Játékleírás, variációk

A csoport egy nagy körbe áll. Az egyik tréner kezében ott a lufi, ami látszólag úgy néz ki, mint bármelyik 
felfújt lufi. A feladat az, hogy kimondja valakinek a nevét a körben, és neki dobja. Mivel a lufiban van egy 
vizes nehezék, ezért az nem oda fog megérkezni, ahova szánták. Aki elkapja, annak is mondania kell egy 
nevet, majd neki dobni. 

10  http://www.budaikilatok.hu/Vadaspark_itiner.doc



208

 Tapasztalatok, tanácsok

Érdemes viszonylag nagy körben állni, hogy a lufinak legyen ideje irányt váltani. Biztassuk a résztvevőket, 
hogy minél hamarabb dobják tovább, ne nézegessék. Pár perc után be lehet hozni a játékba több különböző 
méretű labdát is. A feladat változatlan: név, dobás. Pörgős játék, ebéd utáni frissítésnek is kiválóan alkalmas.

Reflexió kérdések

Milyen élmény volt ez a játék? Hogyan hasznos ez nekünk? Mikor van a mindennapi életben is olyan helyzet, 
amikor dobod a labdát valahova, és teljesen más helyre érkezik meg? 

Állatkerti kalandok

Időtartam 60–90 perc

Létszám 5–15 fő

Fejlesztett készség megfigyelés, bizalom, bátorság, kommunikáció

Eszközök

a csoport létszámának megfelelő szembekötő
 élő állatok (tengerimalac, kígyó, csótány, béka, nyúl) 
 ételek (szárított krizantém virág, ötlevelű ginseng, fafül gomba, 

lenmagliszt, kendermagliszt, szotyola mag, tökmag, golyós mozzarella, 
gumicukor, kukorica, halkonzerv, olajos főtt tészta)  
6 db tál, kéztörlő

 3 doboz, különféle tárgyak (agancs, tojás, toll, csont, szőr vagy 
levedlett állatbőr)

Előkészítés a helyszínek berendezése

 Játékleírás, variációk

A feladatokat több csapatban is lehet játszani, a helyszínekre vak kígyó feladattal is érkezhetnek a csapatok. 
A feladatok helyszínének kijelölésekor a tréner jelzi, hogy a csapatnak együtt kell mozognia, senkit nem 
hagyhatnak el, figyelni kell egymásra.
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FELADAT FELADATLEÍRÁS ESZKÖZIGÉNY

ParáZOO

A résztvevők bekötött szemmel 
mennek be a terráriumházba.  
A helyszínen állatok megérintése 
lesz a feladat.

 szembekötő
 állatok (tengerimalac, kígyó, csótány, béka, 

nyúl)

ZOOcsemege

A résztvevők a sötétben, 
különféle tálakból „állatok 
ételeit” kóstolhatják meg, akár 
ragadozókét, dögevőkét is.

 szembekötő
 ételek 

(szárított krizantém virág, ötlevelű ginseng, 
fafül gomba, lenmagliszt, kendermagliszt, 
szotyola mag, tökmag, golyós mozzarella, 
gumicukor, kukorica, halkonzerv, olajos főtt 
tészta)

 6 db tál, kéztörlő

TapiZOO

A résztvevők ládikába nyúlva 
tehetik próbára bátorságukat. 
Különféle tárgyakat érinthetnek 
meg egy lyukon benyúlva. 

 3 doboz
 különféle tárgyak (agancs, tojás, toll, csont, 

szőr vagy levedlett állatbőr)

KóstolóZOO
Szárított krizantém virág – ROVAR 

A látványos krizantémtea virágától csodálatos lesz a tekinteted.
A krizantém Kínában az ősz jelképe, ezért előszeretettel ünneplik 
a sárga virágok megjelenésének időszakát. Emellett pedig 
ősidők óta gyógynövényként is számon tartják, mert számtalan 
betegségre remek gyógyír. Rendszeres fogyasztása regenerálja  
a szervezetet, mivel fiatalító hatással rendelkezik.
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Emellett gyulladás- és vérnyomáscsökkentő, segíti az emésztést, lázcsillapító hatású. A kis szárított 
virágokból álló tea látványa már önmagában vidámságot varázsol a szürke téli hétköznapokban.  
A meghűléses betegségekben pedig átmelegíti és méregteleníti a szervezetet.

Ötlevelű ginseng – ROVAR 

Az ötlevelű ginseng hozzájárulhat a szellemi és fizikai erőnlét növeléséhez,  
a szív- és keringési rendszer egészséges működéséhez, segíthet a stressz oldá-
sában, a nyugodt, pihentető alvásban.
Egy legenda is létrejött róla, miszerint a növény kitisztítja a tudatot, teljeseb-
bé, élvezetesebbé teszi az életet, kifejezetten növelve annak minőségén. 
A Jiaogulant (Ötlevelű-gin-
seng) a kínai népi gyógyászat a „Hallhatatlanság növényeként” is említi.  
A japánok Japán ginsengnek nevezik. Ellentétben a ginsenggel, a magas vérnyomásban szenve-
dők is fogyaszthatják a belőle készült teát. Magas flavonoid tartalma mellett 8 különböző mikroelem és  
18 féle aminosav is megtalálható a növényben. Flavonoid tartalma hozzájárulhat a szív és a keringési rend-
szer normál működéséhez.

Fafül gomba – MEZTELEN CSIGA

Főleg a kínai, különösen a szecsuáni konyha kedveli őket.  
A fafül gomba a természetben a fák kérgén nő, és ott is 
termesztik. Frissen szedik, majd szárítva tárolják.
A szárított fafül gomba színe szürkésfekete, a pernyéhez 
hasonló. Víz hozzáadására megduzzad, és sötétbarna, 
fodros szirmok alakját ölti; ekkor különösen emlékeztet 
némely állat fülére.
A fafül gombának jellegzetes, nagyon enyhe föld íze van, 
de inkább sajátos, kocsonyás-ropogós állaga miatt ked-
velik, mely levesekben és más vegyes ételekben kitűnően 
érvényesül.

Lenmagliszt – ÁLLATI MARADVÁNY

A len magjából az olaj kipréselése után őrlésselnyert liszt -
féle. A len évezredek óta ismert és használt haszon- ill. gyógy-
növény. A szárából nyert rostokat szövetkészítésre, magját pe-
dig étkezési és gyógyászati célokra használták. A lenmagból 
nyert olaj nem csak táplálkozási célokra alkalmas, festékeket, 
lakkokat, ragasztókat is gyártanak belőle.
A lenmag fogyasztása rendkívül egészséges, mivel igen nagy 
arányban tartalmaz esszenciális zsírsavakat, amelyek előállítá-
sára az emberi szervezet képtelen. A lenmagnak magas a vita-
min- és ásványianyag-tartalma, fogyasztásával csökkenthető a koleszterinszint, kezelhetőek az ízületi gyul-
ladások, serkenti az agyműködést. 

Kendermagliszt – ÁLLATI MARADVÁNY

A kendermag fogyasztásának évszázadokra visszatekintő múltja van, hiszen egy sokoldalú és rendkívül jó-
tékony hatású magról beszélünk.
A kendermag nagymértékben tartalmazza a szervezetünk számára elengedhetetlen esszenciális aminosava-
kat, melyeket testünk nem képes önmagától előállítani.
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A kendermag nagy mennyiségben tartalmaz  
telítetlen zsírsavakat is, melyek az egészsé-
ges érrendszer és a jó vérnyomás garantálói. 
A pozitív élettani hatások sorában feltétlenül megemlí-
tendő a kendermag magas rosttartalma, mely elősegíti 
az emésztést, hatásos savtúltengés esetén, és garantálja 
a jó bélműködést.
Kitűnő ásványianyag-forrás is, kálcium-, magnézium- 
és káliumtartalma miatt, ezen kívül a kendermag 
bővelkedik B és E vitaminban.
Fontos kiemelni, hogy a kendermag nem tartalmazza a kábító hatású delta-D-tetrahidro-kannabinolt 
(=THC). A THC ugyanis a növény virágos hajtásainak levelein elhelyezkedő mirigyekben van. A kender-
mag fogyasztásának így semmilyen egészségkárosító vagy kábító hatása nincsen.

Napraforgómag, tökmag – NÖVÉNYEVŐK ELEDELE

Roppan a fogad alatt, ha megeszed. Kövér tőle nem leszel, ha kizárólag ezt eszed. Nem vagy ragadozó, ha ez 
eledeled.

Halkonzerv – HAL

Ezt az ételt nem a szaga miatt fogod szeretni, ha egyáltalán megkedveled. Ragadozók szokták fogyasztani 
földön, vízen és levegőben. 
Fókáink és pingvinjeink ízlése nem a magyar hon táplálékaihoz szokott. Számukra ez az eleség az igazi 
csemege. Egy kaffantással nyelik be a friss, nyers falatokat, s türelmetlenül várják már: mikor érkezik a 
következő. A tengeri herkentyűk szerelmeseinek igazi ínyenc falat lesz a most következő étek. Ki vállalkozik 
a fókaeledel megkóstolására?

Mozzarella – ÁLLAT SZEME

A hollók és a keselyűk dögöket is esznek. A most következő étek kifejezetten a kedvenceik közé tartozik. Bár 
van egy mondás a hollókról (…), azért a mondásban szereplő testrészt igencsak tudják értékelni. Meg mered 
kóstolni, hogy miről van szó?

Gumicukor – GILISZTA

A sünök, a vakondok, a cickány és sok madár is rajong a most következő nyúlós csemegéért. Ha a zsákmány 
ilyen sikamlós, akkor a bundás barátaink akár mellső végtagjaikkal is segítenek fogaiknak, hol bal oldali, hol 
jobb oldali zápfogaikkal rágcsálják a vacsorájukat, míg be nem csusszan az egész. Igazi „gourmet” falatról 
van szó, ahogy az állatokat elnéztük, biztosan nagyon finom!

Gumicukor (vizes) – PIÓCA

Harcsabajszos hatalmas szájban tűnik el a következő kóstolnivaló. Érdekessége, hogy amíg életben van, 
más vérét szívva marad talpon. Pontosabban maradna, ha lenne neki talpa. Azonban a szürke harcsák 
mindig kísértésbe hozhatóak ezzel a csemegével, melyhez éjszaka úsznak fel a sekélyebb vizekbe. Magas 
fehérjetartalmú étek következik „angolosan”. Ki kéri az első adagot?

Kukorica – NYÁLKÁS ÉTEL, ROVAR

Az édesvízi teknősök leginkább állati anyagokkal élnek s elfogyasztják a legkülönfélébb gerinces- és puhatestű 
állatokat, ízeltlábúakat és férgeket. A most következő falatkák, bár kissé sikamlósak, az egyik legnagyobb 
kedvenceik teknős barátainknak. S a teknősöktől érdemes tanulni, hiszen rendkívül hosszú életet élnek. 
Van-e bátor jelentkező? Hátha ez a csemege elixír is egyben?
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Ha a feladatokat érdekesebbé, ijesztőbbé szeretnénk tenni, akkor a háttérben a természet hangjait játszhatjuk.

Természet hangjai – éjszaka a dzsungelben

https://www.youtube.com/watch?v=7dx1v9KI4w0
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Az ismeretlen dolgok megérintése, megkóstolása mindenkinek nagyon nehéz feladat. Van, akinek olyan 
erős félelmet jelentenek, hogy nem tudja vállalni a feladatot, ezért a passzolás jogát tartsuk tiszteletben. A 
csoport megpróbálhatja rábeszélni a résztvevőt a feladat megoldására, de ne erőltessük azokat, akik nem 
akarják megpróbálni.
Az ételek kóstolásánál figyeljünk az ételallergiás és a speciális étrendet folytató résztvevőkre.

Törhetetlen tojásburok

Időtartam 70–80 perc

Létszám
10–30 fő csoportokba osztva (max. 5 fő/csoport)  
nem baj, ha a csoportok nem teljesen egyforma létszámúak,
de 1-1 főnél nagyobb eltérés ne legyen

Fejlesztett készség megfigyelés, bizalom, kooperációs képesség, kommunikáció,
külső tényezőkből adódó változásokhoz való alkalmazkodás

Eszközök

csoportonként 1-1 (cipős)doboz, benne:
3 db műanyag pohár (joghurtos pohár)
3 dupla oldalas nagy méretű újságpapír
1 db vattacsomó (kozmetikai vattalabda)
1 maréknyi apró szemű kavics
1 db széles ragasztószalag
3–4 méter zsineg
5 db fa spatula
1 db filctoll/toll
kb. 10 x 5 cm nagyságú dekorgumi vagy filcdarab
1 db olló, 1 db tapétavágó
1 db nyers tyúktojás
1 db az alábbiakban, a feladat ismertetése után megtalálható, fénymásol-
ható feladatleírás



214

Előkészítés

csoportonként 1 doboz előkészítése a felsorolt tárgyakkal
csoportonként 1 db játékleírás fénymásolása
olyan épület, amelyből a tojásburkok ledobhatók
csoportonként 1-1 értékelőlap fénymásolása

 Játékleírás, variációk

A feladat célja a csoportok önszerveződése. A kérdés, hogy kialakult-e hierarchia, magához ragadta-e valaki 
a vezető/irányító szerepet. Hogyan végezte ez a személy a feladatát, agresszív volt-e, meggyőzte-e a többieket 
arról, hogy az övé lesz a nyerő technológia? Sikerült-e a kivitelezés módjában megegyezni, vagy mindenki a 
saját ötletét próbálta integrálni? Sikerült-e az összehangolt csapatmunkát véghez vinni? Ha igen, hogyan, ha 
nem, miért? Fontos, hogy a résztvevők azzal az érzéssel távoznak-e, hogy sikerült a feladat végrehajtásához 
hozzájárulniuk. Ha nem, akkor ennek mi az oka?
A játék kezdetekor ismertessük, hogy a játékban mindenki egyenértékű fél. Ismertessük a játékszabályokat, 
és minden csoportnak osszuk ki a dobozokat, bennük az előkészített, csoportonként teljesen azonos tarta-
lommal. Ne felejtsük ki belőle a játékleírást sem! Minden csoportnak önállóan kell dolgoznia, nem leshetik el 
egymás megoldási módját. Kémkedés esetén a szabályt megszegő csoportot diszkvalifikáljuk.

A játékmenet változtatása:
 20 perc elteltével a tréner jelentse be, hogy a rendelkezésre álló összidő 60 percről 40 percre csökken. (In-

dokolhatjuk a konkurencia munkájának előrehaladott állásával, hiszen a cég jövője forog kockán.)
 A termékelkészítési munkálatok lezárultakor, de a prezentációk megkezdése előtt közölje a játékvezető, 

hogy a tojásburkokat nem az első, hanem a második emeletről ledobva teszteljük.
Reflexió, értékelés:
 Minden csoport külön értékelő kört tart. Osszuk ki az értékelőlapokat, melyeket a csapatok töltsenek 

ki. Itt kap szerepet a csoportdinamikát jegyzetelő csapattag. Minden csapattag mondja el a véleményét, 
ismertesse, hogy ő maga hogyan élte meg a feladatmegoldást. Minden csoport ismertesse az értékelését 
az egész csapat előtt!

 Az egész csapat válassza ki a nyertes terméket minden szempont figyelembevételével!

 Tapasztalatok, tanácsok

Bármilyen csoportban lehet játszani, mert a csapattagoknak nem feltétlenül kell egymást előtte ismerniük. 
A feladat egy miniprojekt annak minden lépésével, így alkalmas a projektmódszer kipróbálására mind diá-
kokkal, mind felnőttekkel.

FELADATLEÍRÁS

Képzelje el, hogy egy nagyvállalat vezető mérnöke. A cég nehézségekkel küzd, a szétesés és a gazdasági 
csőd szélén áll. Csak egy áttörő találmány mentheti meg! Önt pedig megbízták ennek a terméknek  
a kifejlesztésével.
Termék: Az utánozhatatlan „törhetetlen tojásburok”!
A „törhetetlen tojásburkot” úgy kell megépíteni, hogy megóvjon egy nyers tyúktojást, amely így az 1. 
emeletről kidobva a betonon nem törik össze.
A „törhetetlen tojásburok” követelményei: A terméknek vizuálisan vonzónak kell lennie, hogy mindenki 
megvegye, hiszen a vállalat jövője a tét.
A tyúktojásnak a burokban láthatónak kell lennie!
 A kipróbálás előtt a terméket a közönségnek a csapat egyik tagja bemutatja.
 A „törhetetlen tojásburkot” az épület 1. emeletéről a csapat egyik tagja dobja le.
 A felhasználható anyagok a dobozban találhatók.
A csoport egyik tagja a feladat végrehajtása közben a csoportdinamikát figyeli és jegyzeteli.
A feladat végrehajtására 60 perc áll rendelkezésre.
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Vonatpálya

Időtartam 20 perc

Létszám 10–15 fő

Fejlesztett készség együttműködés, koncentráció

Eszközök feladatok papíron, favonat, sínek, faházak, autók, fák, állatok

Előkészítés a tér közepén egy asztal, rajta egy zárt doboz

 Játékleírás, variációk 

A csoport körbe állja az asztalt. Mindenki húz egy papírt, amin egy 
feladat található. Miután kihúzták a papírt, senki nem szólalhat meg 
hangosan, a játékot néma csendben kell játszani. Senki nem tudja, 
hogy mi van a többiek papírján. A feladat az, hogy a saját feladatát 
megcsinálja. Ha mindenki pontosan követi az instrukciókat, az 
eredmény egy kétkörös vasúti pálya lesz, amin végig tud menni a 
vonat. A feladatra összesen 20 perc áll rendelkezésre. 

 Tapasztalatok, tanácsok

Nagyon erős koncentrációval építenek a játékosok. Mivel nem beszélhetnek, sokkal jobban figyelnek a 
gesztusokra. Az egymásba fektetett bizalom is fejlődik, mivel nem tudják, hogy kinek mi a feladata, nem 
látják át az egész folyamatot, bízniuk kell abban, hogy mindenki azt csinálja, amit kell, és a végén egy egésszé 
áll össze a sok kicsi részlet. 
A trénereknek előtte ki kell rakniuk maguknak a pályát, majd részfeladatokra kell bontani az egészet. Érdemes 
egy fényképet is csinálni az elkészült pályáról. Ha meg szeretnék nehezíteni a feladatot, akkor tegyenek bele 
olyan eszközöket is, amelyek fölöslegesek.
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Egy példa a feladatok felosztására:

1. Állíts össze egy vasúti pályát, ami egykörös, plusz van egy kijárata, amit egy ütköző zár le!
2. Építs a vasúti pályába egy sorompóval ellátott vasúti átkelőhelyet és egy hidat, ami egy szintben van a 

pályával!
3. A vasúti átkelő mindkét oldalára tegyél egy-egy jelzőlámpát! Az átkelő egyik oldalán áll egy rendőrautó, 

a másik oldalán egy mentő. A sorompó le van engedve.
4. A sorompóval ellátott vasúti átkelő mind a két oldalára tegyél egy-egy feljárót!
5. Állíts össze egy három szerelvényből álló vonatot, az első szerelvény a mozdony! Tedd a vasúti pályára!
6. Állíts össze egy két szerelvényből álló vonatot mozdony nélkül! Az egyik szerelvény üres, a másikon 

piros hordók vannak. A kijáratnál áll az ütközőnél.
7. A vasúti pályán levő három szerelvényből álló vonat egyik szerelvényére tegyél faléceket, a másikra sárga 

műanyag hordókat!
8. A vasúti pálya kijáratánál áll a cirkusz 4 standja. A cirkuszban két ember tartózkodik.
9. A cirkuszban levő két embert úgy helyezd el, hogy a lehető legmesszebb álljanak egymástól, de még a 

cirkusz területén legyenek!
10. A vasúti pályán belül áll egy várat és egy facsoportot ábrázoló kép.
11. Tegyél a vasúti pálya mellé egy gyalogos átkelőt ábrázoló táblát, mellé egy embert!
12. A vasúti pályán kívül áll egy emeletes házat ábrázoló kép, mellette egy STOP tábla és egy piros autó.
13. A vasúti pályán kívül áll egy szélmalmot ábrázoló kép, egy STOP tábla és egy zöld autó.
14. A fákat és az állatokat úgy helyezd el, hogy a szélmalom és az emeletes ház között legyenek!
15. Amikor mindenki kész van, tegyél egy kört a háromszerelvényes vonattal!

Pillecukor kihívás

Időtartam 20 perc

Létszám 10–30 fő

Fejlesztett készség együttműködés, stratégiaalkotás

Eszközök spagetti tészta, pillecukor, madzag, olló, cellux, mérőszalag

Előkészítés csapatonként összekészítve 20 db spagetti, 1 pillecukor,  
kb. 1 méter madzag, 1 olló, 1 cellux

 Játékleírás, variációk

Az instrukció az, hogy a kapott anyagok fel-  
használásával építsenek minél magasabb tor-
nyot. A szabály az, hogy a toronynak az aszta-
lon kell állnia, az egy darab pillecukor nak pedig 
a torony tetején. A torony ma gassága az asztal-
tól a pillecukorig tart. Sem az olló, sem a cellux 
tartója nem építhető be.  
A cellux csak ragasztásra használható.  
A madzag bár milyen formában használható. 
Összesen 20 percük van a csapatoknak terve-
zéssel és kivitelezéssel együtt. Azt a tornyot 
mérjük le, amelyik legalább 30 másodpercig áll 
anélkül, hogy kézzel tartanák.
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 Tapasztalatok, tanácsok

A játék egy csapatok közötti verseny, mivel az a csapat győz, akinek magasabb a tornya. Az egész feladat 
buktatója az, hogy a pillecukor sokkal nehezebb, mint amit a neve sugall, ezért amikor a végén ráteszik a 
torony tetejére, az sok esetben összeomlik. Az a csapat a sikeres általában, akik még a tervezési fázisban 
felszúrják a cukrot, és ahhoz készítik el a tornyot. Játszható bármilyen korosztállyal, gyerekekkel, felnőttekkel 
egyaránt.

Bomba deaktiválása

Időtartam 45 perc

Létszám 10–20 fő

Fejlesztett készség együttműködés, koncentráció

Eszközök számlapok, kötél

Előkészítés a bomba körbekerítése, számlapok elhelyezése

 Játékleírás, variációk

Köszöntsük a résztvevőket mint speciális bom-
badeaktiváló egységet. Hangsúlyozzuk, hogy a leg-
rátermettebb, legintelligensebb, legbátrabb, leg-
ügyesebb embereinket válogattuk be erre a külde-
tésre. Az ő feladatuk az lesz, hogy a titkos bejáratot 
őrző bombát hatástalanítsák. Bármit kitalálhatunk, 
hol van ez a bomba és mit véd, vagy mit szeretne 
elpusztítani. Annyit tudunk a bombáról, hogy a 
rajta lévő kódszámokat a megfelelő sorrendben 
kell megnyomni ahhoz, hogy hatástalanítani tud-
juk, illetve hogy minden egyes hatástalanítási pró-
bálkozásra 30 másodperc áll rendelkezésükre, az 

egész feladatra pedig (tervezéssel együtt) összesen 30 perc. Egyszerre csak egy ember tartózkodhat a kezelő-
felületen – erre majd rá fognak jönni, mit is jelent.

A tevékenység levezetése: Még mielőtt hozzá-
kezdenénk, alakítsuk ki a bombát egy kb. 3 méter át-
mérőjű körben, ezt jelöljük ki egy kötéllel. Ebben a 
körben helyezzük el felfordítva a számlapkákat, ami-
ket előre elkészítettünk. Bármilyen számok lehetnek, 
ha bonyolultabbra akarjuk kialakítani, akkor törtek, 
gyökök, szorzások is lehetnek benne.

A résztvevők feladata majd az lesz, hogy növekvő 
sorrendben megérintsék az összes számot, ami a kö-
rön belül található, de ezt a szabályt ők nem ismerik 
– ki kell tapasztalniuk, hogyan működik a bomba.
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Alakítsuk ki a kiindulási pontot is – ez egy olyan hely legyen, legalább 10 méterre a bombától, ahonnan nem 
látszik a bomba és a rajta lévő számok.

Ismertessük a résztvevőkkel a szabályokat, ezután adjunk nekik 10 perc tervezési időt. Amikor elindul a 
játék a szabályok ismertetése után, a résztvevők odaszaladhatnak a bombához, és elkezdhetnek próbálkozni 
a hatástalanításával. Amint valaki megszeg egy szabályt, (valamilyen hangjelzéssel) jelezzük, hogy felrobbant 
a bomba, az egész csapatnak vissza kell térnie a kiindulási ponthoz, ezután lehet újra próbálkozni, ismét 30 
másodpercig.

Szabályok

 Ha egyszerre két ember lép a körön belülre (a kezelőfelületre), akkor felrobban a bomba.
 Ha nem jó sorrendben nyomják meg a számokat, felrobban a bomba.
 Ha lejár a 30 másodperc, felrobban a bomba.

További szabályok, ha nehezíteni szeretnénk

 A bomba közvetlen közelében nem szabad beszélni, mert a bomba hangra is érzékeny, és felrobban, ha 
megszólal valaki.

 Amikor a csapat visszafut a kiindulási pontra, átrendezhetjük a bombán lévő számokat.
 Ha bárki rálép a bombára, és nem csak a számot nyomja meg, felrobban a bomba.
 Mindenkinek nyomnia kell legalább egyszer, mire valaki másodszor is nyomhat gombot.

Biztonság

Figyeljünk arra, hogy a kiindulási pont és a bomba között ne legyenek zavaró tereptárgyak.

Reflexió

Mi működött? Hogyan csináltátok? Mi adott erőt, hogy újrakezdjétek, ha felrobbant? Hogyan segítettétek 
egymást? Milyen tanulságai vannak a feladatnak? Mit tanultatok belőle? Hogyan tudjátok az itt tanultakat 
hasznosítani a mindennapokban?

Birodalmi lépegető (óriás körző)

Időtartam 30 perc

Létszám 10–30 fő

Fejlesztett készség koncentráció, együttműködés

Eszközök óriáskörző, 50 m kötél

Előkészítés a kötelet 50 cm távolságra párhuzamosan, kacskaringósan lefektetjük a 
földre

 Játékleírás, variációk

A csoportból egy önként vállalkozó személyt az A betű (az óriás körző) keresztirányú tartójára állítunk. Ő az 
irányító, aki utasítást adhat a csoporttagoknak, hogy mikor ki húzza a kötelet, ami segíti a mozgását.
A csoport tagjait ezután három részre osztjuk, és a körzőt tartó kötelek mellé állítjuk. Az a feladatuk, hogy 
azt csinálják, amit az irányító mond. Ők a körző mozgatói, és nem beszélhetnek.
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 A feladat az, hogy az előkészületek szerint a földre helyezett kötélpálya (folyó) fölött kell végig lépegetni a 
körzővel úgy, hogy a kövessék a kötél vonalát. A kötélpályát érinteni, rálépni vagy elhagyni nem szabad.

 Nehezíteni lehet a feladatot akadályok elhelyezésével, amiket meg kell kerülni.

Reflexió

Milyen élmény volt a játék? Hogyan hasznosíthatjuk a tapasztalatokat? Mikor van a mindennapi életben is 
olyan helyzet, amit csak mások segítségével tudtál megoldani? Mennyire nehéz segítséget kérni olyan esetben, 
amikor nem ennyire egyértelmű, hogy egyedül nem tudsz megoldani egy feladatot? Milyen nehézségeket 
jelentett az irányítás?

 Tapasztalatok, tanácsok

Veszélyes feladat, ezért a tréner hívja fel a figyelmet a biztonságra. Érdemes megbeszélni a stratégiát, hogy 
mindenki előtt egyértelmű legyen, hogy az irányító mikor melyik csoportnak beszél. 

Térbeli memória

Időtartam 45 perc

Létszám 10–20 fő

Fejlesztett készség reflektálás, emlékezés

Eszközök bármi, ami a tréning során előkerült

Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A csoport azt a feladatot kapja, hogy csináljanak közösen egy térbeli memóriát, egy térbeli térképet a 
tréningről. Azt kérjük tőlük, hogy mutassák meg nekünk, hogy mi történt az egyes napokon, és ha kész 
vannak, akkor vigyenek végig a tréningen. Ehhez bármilyen eszközt használhatnak. 
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 Tapasztalatok, tanácsok

Nagyon izgalmas dolgok születnek ilyenkor, nagyon jó hangulatban, ahogy visszaemlékeznek az  
elmúlt hétre.

10.2 FORRÁSHIÁNYOS FELADATOK

A forráshiányos feladatok lényege, hogy az egymással versengő/együttműködő csapatok vagy egyének rendel-
kezésére álló források korlátozottak, ezért szükséges a források megszerzésének és birtoklásának összehango-
lása. Nagyon sok esetben okoz konfliktusokat a csapatok között és a csapatokon belül is a versengés és a győzni 
akarás. Ezek a feladatok ezért alkalmasak a konfliktuskezelési technikák fejlesztésére is.

A forráshiányt a feladat során is létre lehet hozni, az eszközök vagy a rendelkezésre álló idő korlátozásával.

Marsjármű

Időtartam 70–80 perc

Létszám 10–30 fő csoportokba osztva (max. 5 fő/csoport) nem baj, ha a csoportok 
nem teljesen egyforma létszámúak, de 1-1 főnél nagyobb eltérés ne legyen

Fejlesztett készség megfigyelés, bizalom, kooperációs képesség, kommunikáció,
külső tényezőkből adódó változásokhoz való alkalmazkodás

Eszközök

csoportonként 1 doboz, benne:
3 db műanyag pohár (joghurtos pohár)
3 dupla oldalas nagy méretű újságpapír
1 db vattacsomó (kozmetikai vattalabda)
1 maréknyi apró szemű kavics
1 db széles ragasztószalag, 3–4 méter zsineg
5 db fa spatula
1 db filctoll/toll
1 db olló vagy tapétavágó
1 db nyers tyúktojás
1 db az alábbiakban, a feladat ismertetése után megtalálható 
fénymásolható feladatleírás
A dobozba bármilyen érdekes apró tárgy elhelyezhető, minél több tárgy 
van, annál nehezebb a feladat.

Előkészítés

csoportonként 1 doboz előkészítése a felsorolt tárgyakkal
csoportonként 1 db játékleírás fénymásolása
olyan épület, amelyből a tojásburkok ledobhatók
csoportonként 1-1 értékelőlap fénymásolása

 Játékleírás, variációk

A csoportoknak kiosztjuk a dobozokat, majd ismertetjük a játék kerettörténetét:
„A Föld túlnépesedett, a Mars gyarmatosítása megkezdődött. A Föld Világtanácsa megbízta a legnagyobb 
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földi multinacionális konszerneket, hogy legkiválóbb tudósaik és mérnökeik segítségével fejlesszék ki a le-
szállóegység prototípusát, amellyel a Mars körül keringő űrállomásról az élőlényeket lejuttatják a bolygóra 
és a kolóniákra.
A legfontosabb szempontok: a leszállóegységnek meg kell védenie a benne tartózkodó élőlényt a be-
csapódástól, a leszállás után alkalmasnak kell lennie a Marson való közlekedésre. Szintén fontos fel-
tétel, hogy a járműveket úgy kell kifejleszteni, hogy alkalmasak legyenek a szabványosításra. Ezért  
a megbízást azok kapják, akik egymáshoz legjobban hasonlító járműveket fejlesztenek ki.
Az elkészült prototípusokat egy bemutatón ismertetik a Világtanáccsal, melyen a sajtó képviselői is jelen 
lesznek. A Világtanács képviselői a bemutatók után döntenek arról, hogy mely vállalatok fejlesztését találják 
alkalmasnak. Ezután egy próbautat végeznek a Holdra, ahol kipróbálják a járművet.”
A jármű kifejlesztésére 30 perc áll rendelkezésre. A fejlesztők négy alkalommal egyeztethetnek a többi csa-
pattal. A kezdés után 10-15-20-25 perc múlva minden csapatból egy ember egy tetszőlegesen kiválasztott 
másik csapathoz mehet, és egy percen keresztül beszélhetnek. Az addig elkészült járművet nem vihetik ma-
gukkal, de rajzolhatnak, és láthatják a másik csoport munkáját. (Lehetséges, hogy egy csapatnál találko-
zik mindenki, de mehetnek más-más csapathoz is. Azt is megtehetik, hogy minden esetben más csapatnál 
egyeztetnek.)

A feladat célja

A feladat a csoportok közötti kommunikációt erősíti. A csapatmunka mellett a nagyobb közösséggel való 
szervezeti együttműködés fejlesztése is fontos. Amennyiben mindenki csak a saját csapatának érdekeit tartja 
szem előtt, és nem figyel a többi csapat munkájára, akkor veszít. A feladat a közös érdekérvényesítés kompe-
tenciáját erősíti, mert a győzelemhez együttműködésre van szükség.

Reflexió

Kérdések, melyekre a feladat elvégzése után választ keresünk

 Miért működött a csoportmunka, vagy miért nem?
 Hogyan oldották meg a többi csoporttal történő kommunikációt?
 Milyen problémák léptek fel és hogyan oldották meg őket?
 Mi volt az oka annak, hogy a feladatot sikeresen végrehajtották, vagy nem sikerült?

FELADATLEÍRÁS

A Föld túlnépesedett, a Mars gyarmatosítása megkezdődött.
A Föld Világtanácsa megbízta a legnagyobb multinacionális konszerneket, hogy legkiválóbb tudósaik 
és mérnökeik segítségével fejlesszék ki a leszállóegység prototípusát, amellyel a Mars körül keringő 
űrállomásról az élőlényeket lejuttatják a bolygóra és a kolóniákra.
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 A leszállóegységnek meg kell védenie a benne tartózkodó élőlényt a becsapódástól.
 A leszállás után alkalmasnak kell lennie a Marson való közlekedésre.
 A járműveket úgy kell kifejleszteni, hogy alkalmasak legyenek a szabványosításra.
 A megbízást azok a cégek kapják, akik egymáshoz legjobban hasonlító járműveket fejlesztenek ki 

(külsőre és alkatrészek szempontjából is egyezni kell a járműveknek).
 Az elkészült prototípusokat egy bemutatón ismertetik a Világtanáccsal, melyen a sajtó képviselői is jelen 

lesznek.
 A Világtanács képviselői a bemutatók után döntenek arról, hogy mely vállalatok fejlesztését találják 

alkalmasnak.
 Ezután egy próbautat végeznek a Holdra, ahol kipróbálják a járművet.

Adjanak nevet a vállalatnak!

Válasszanak egy kutatási igazgatót és egy marketing vezetőt!

Az emberiség megmentése

Időtartam 30 perc

Létszám 10–20 fő

Fejlesztett készség megfigyelés, bizalom, kommunikáció, mozgáskoordináció, koncentráció, 
helyzetfelismerés, döntéshozási képesség, együttműködési készség

Eszközök

az induláshoz csoportonként 5 egérpad vagy kis pvc darab a pályán szét-
szórva
 egyensúlyozó eszközök (gólyaláb, roller, bicikli) 
 5 db műanyag pohár, benne azonos színű labdák vagy kis tárgyak
 a holdkomp darabjai (4 darab 30 cm átmérőjű, 60 cm hosszú vastag 

műanyag (szennyvíz) cső, 40x150 cm es fapalló)

Előkészítés

Az eszközöket előzetesen el kell helyezni a pályán úgy, hogy minél távo-
labb kerüljenek egymástól és az összetartozó darabok ne legyenek egymás 
mellet. A két csapat labdái (tárgyai) azonos távolságra legyenek a csapa-
toktól, hogy azonos eséllyel szerezzék meg.

Megvalósítás

A játék ismertetendő története
A Föld túlnépesedett, a Mars gyarmatosítása megkezdődött. A Föld kifogyó ásványkincsei és 
erőforrásai utánpótlást kaphatnának, és lehetőség lenne a letelepedésre is. Az Európai Szövetség és az 
Amerikai Föderáció űrhajója egymással versengve próbálja elérni a bolygót. Előzetesen elküldték 
a szükséges felszereléseket, élelmiszer-, ivóvíz- és levegőtartalékokat, amelyekkel biztosíthatják  
a leszálló kolóniák életben maradását.
Amikor az űrhajók megérkeztek, felfedezték, hogy a két szállítóhajó összeütközött, és a roncsok  
a bolygó felszínén szétszóródtak. A felszín súlyosan szennyeződött, ezért még űrruhában is csak 
valamilyen jármű segítségével lehet közlekedni. A magukkal vitt eszközök mellett használhatják  
a roncsokból kihullott járműveket, darabokat is. A Marson különös lények is élnek, akik az emberek által 
már használt, őrizetlenül hagyott tárgyakat megszerzik.
A csapatok feladata, hogy megszerezzék a saját felszereléseiket, élelmiszer- és levegőtartalékaikat, és 
átjussanak a célterületre, hogy elsőként építhessék fel a kolóniát. Az első kapja meg a jogot a bolygó 
gyarmatosítására, a másik csapat visszatér a Földre és elhagyja a bolygót, ha időben megmentik.
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Szabályok

 A csapatnak csak azok a tagjai tartózkodhatnak a pályán, akiknek nem ér le a lábuk.
 Az egérpadokat a marsi szörnyek elrabolják, ha nincs rajtuk valaki lába. Amelyik eszközt már használ-

ták, és nem fogja valaki vagy nem ér hozzá, azt elveszíti a csapat.
 Ha megszereztek egy értéket, akkor azt ki kell juttatni az űrhajóhoz, de nem lehet dobni.
 A saját erőforrásokat kell megszerezni, de közlekedési eszközt a pálya bármely részéről szerezhetnek, ha 

eljutnak odáig.
 A területet csak úgy lehet megszerezni, ha a legénység minden tagja megérkezett az új bázisra.
 A játék megkezdése előtt 5 perc áll rendelkezésre, hogy a feladat ismertetése után a csapatok megbeszél-

jék a megvalósítást.
 A játék a vezető jelére indul.
 Az a csapat győz, amelyiknek először ér el minden tagja a kijelölt területre, és minden elszórt csomagot 

felszedtek.

Biztonsági követelmények

A feladat balesetveszélyes, mert a csapattagok hajlamosak a szabályokat figyelmen kívül hagyni. Ezért 
többször mondjuk el a szabályokat, kérdezzük meg, hogy mindenki érti-e a feladatot.

 Nem szabad dobálni az eszközöket vagy figyelmetlenül használni a járműveket.
 Hívjuk fel a játékosok figyelmét arra is, hogy vigyázzanak az ujjaikra, mert a holdkomp használata során 

a szennyvízcsövek kivételekor és behelyezésekor becsíphetik őket.
 Az egyensúlyozó játékokkal nagyot lehet esni, ami sérülést okozhat.

Reflexió

A feladat közben a vezető figyeli a csapattagok viselkedését és kommunikációját, a csapatok együttműködé-
sét.
Az értékelés során körben ülve mindenki elmondja az élményeit, érzéseit. Ügyeljünk arra, hogy 
minden felmerülő problémát megbeszéljünk, és hangsúlyozzuk, hogy a játék az együttműködésről szól.  
A versenyhelyzet nem írhatja felül a biztonságot és a szolidaritást a csapatok között.

 Tapasztalatok, tanácsok

Az erőforrások megszerzésére irányuló feladatok sok esetben váltanak ki agresszív viselkedést, ezért a 
játékvezető feladata a folyamatok ellenőrzése, és a megfelelő beavatkozás, az elszabaduló indulatok kezelése. 

Hídépítés

Korcsoport 6–14. évfolyam

Fejleszthető képesség megfigyelés, kommunikáció, koncentráció, helyzetfelismerés, döntéshozá-
si képesség, együttműködési készség

Ajánlott időszükséglet 45–60 perc

Eszköz-szükséglet két asztal, lepedő, 2 állófogas építőkockák (20–40 darab, különböző színű), 
10 cm-es falap szótár

Munkaforma indoor – csoportos
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Időtartam 45–60 perc

Létszám 10–20 fő

Fejlesztett készség megfigyelés, kommunikáció, koncentráció, helyzetfelismerés, döntéshozá-
si képesség, együttműködési készség

Eszközök két asztal, lepedő, 2 állófogas építőkockák (20–40 darab, különböző színű), 
10 cm-es falap, szótár

Előkészítés

Az asztalokat egymás mellé kell felállítani úgy, hogy közöttük 10 cm rés 
van, és ki kell feszíteni a lepedőt. Mindkét asztalra ugyanazokat az építőe-
lemeket helyezzük. Egyéb anyagot nem szabad felhasználni.
Előre kell elkészíteni a csapatoknak.

Megvalósítás

A játék ismertetendő története
2 szomszédos város (szomszédos asztalok) között hidat kell építeni, hogy az emberek közötti  
kapcsolattartást és közlekedést megkönnyítsék.
Mindkét város egy-egy áthidalhatatlannak tűnő szakadék szélén áll (10 cm távolság a 2 asztal  
között), amelynek leküzdése komoly gondot okoz.
A helytörténeti mondák arról szólnak, hogy a 2 város között valamikor híd húzódott. Akkoriban még 
mindkét városban ugyanazt a nyelvet beszélték. Az idő elteltével azonban a nyelvek egyre távolodtak egy-
mástól, egyes szavaknak új jelentései alakultak ki.
A híd lapját (úttest rész, falap) már leszállították az Egyesült Államokból, de a híd pilléreit és tartó oszlopait 
még mindkét városnak külön-külön meg kell építenie. A híd kinézetének szimbolizálnia kell, hogy együtt-
működéssel épült. Mindkét város mérnökeinek (a 2 csapat) az a feladata, hogy 1-1 hídfőt készítsenek, me-
lyeknek minél jobban kell egymásra hasonlítaniuk, ideális esetben egymás tükörképei.
A munkálatokat nehezíti, hogy a szakadék fölött áthatolhatatlan sűrűségű köd (lepedő) van a munkálatok 
ideje alatt, mely nem oszlik fel.

 
Teljesen egyértelmű, hogy mindkét város lakói az építési munkálatok alatt a saját nyelvjárásukban 
beszélnek! A csoport tagjainak figyelmeztetniük kell egymást, ha tévesztenének. A tréner figyeli a 
szabályok betartását.

A szótár a legfontosabb irányt és színt jelölő szavakat tartalmazza, és a két csapatnak eltérő. A szótár 
tartalmazhat 2–10 szóig kifejezéseket, minél több a félrevezető információ, annál nehezebb a játék. Például:

1. CSAPAT 2. CSAPAT

bal – helyette a jobb szót használják bal – helyette az alsó szót használják

fent – helyette a között szót használják fent – helyette a piros szót használják

Előfordulhat, hogy a csapatok nem jönnek rá a kommunikációs problémára. Ha értelmetlen szavakkal 
helyettesítjük a kifejezéseket, akkor ez elkerülhető.
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Szabályok

Az alábbi szakaszok követik egymást háromszor egymás után:

 5 perc megbeszélés az egyes csapatok számára külön-külön. Nincs lehetőség a másik csapattal konzultálni.
 5 perc közös megbeszélés egy másik helyen, ahová minden csapattag átmegy, de mindkét csapatból 

csak 1-1 személy beszélhet a megbeszélésen. A többiek csak nonverbálisan kommunikálhatnak, illetve 
jegyzetelhetnek. Minden új közös megbeszéléshez új szószólót kell választaniuk a csapatoknak. 

Az utolsó közös megbeszélés után 10 perc a csapatok rendelkezésére, hogy befejezzék a munkákat. Utána 
felszáll a köd (eltávolítjuk a lepedőt), és felhelyezik a híd úttestét, anélkül, hogy az asztalokat összetolnánk.

Reflexió

A reflexió során érdemes kitérni arra, hogy mennyire lett egyforma a két hídfő, mert ez problémát jelent.  
A másik kérdés, hogy a kommunikációs zavar mennyire nehezítette a munkát.

 Tapasztalatok, tanácsok

A rendelkezésre bocsátott anyagok összetételének és a szavak listájának bővítésével lehet növelni a játék 
nehézségi fokát.

10.3 SZEREPBE HOZÓ FELADATOK

Ezekben a feladatokban kimozdíthatjuk a résztvevőket a megszokott szerepeikből, ezáltal a kommu-
nikáció pontosságát, működési mechanizmusát, sikerességét fejlesztjük. A feladatok segítségével 
„elnémíthatjuk” a hangadókat, és kulcsfontosságú szerepet bízhatunk olyanokra, akikről nem tudunk  
semmit, vagy akiknek az önbizalmát akarjuk fejleszteni. Eközben más szerepbe illesztjük a hangadókat is, 
hiszen őket kiszolgáltatott helyzetbe hozhatjuk azzal, hogy nem beszélhetnek, nem látnak.

Nyolcas csomó

Időtartam 10–20 perc

Létszám 5–30 fő

Fejlesztett készség kooperációs készség, kommunikáció, problémamegoldás, asszociáció, 
képzelet

Eszközök 1 db kb. 20 méteres kötél (lehet vékony ruhaszárító kötél is)  
4–5 db kb. 30 cm-es gyakorló kötelek

Előkészítés —
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 Játékleírás, variációk

A feladatban először megtanítunk mindenkit a 8-as csomó megkötésére. Erre használhatjuk az alábbi 
magyarázatot:
Fogd a kezedbe a madzagot a bal kezedben úgy, hogy a közepénél tartod, és mindkét vége egyformán lefelé 
lóg. A jobb kezeddel fogd meg a kötél bal szárát, vezesd a jobb szára körül, majd alulról felfelé hátulról dugd 
keresztül felfelé.
Ha mindenki megtanulta a csomót, akkor állítsuk fel a résztvevőket egy vonalba úgy, hogy egyenlő távolságra 
legyenek egymástól olyan hosszan, mint a kötelünk. Majd fogják meg a kötelet, és kössék meg közösen úgy 
a 8-as csomót, hogy közben senki sem engedheti el. 

 Tapasztalatok, tanácsok

A feladat többször hozott igazi meglepetést. Játszottuk már 12 évesekkel, 
akik 5 perc alatt megoldották, míg felnőtteknek 20 percbe tellett, mire sike-
rült megkötni a csomót. Ennek a feladatnak is az a nyitja, hogy legyen valaki, 
aki megfelelően irányít, a többiek pedig végrehajtják az utasításait. És nem 
árt, ha a stratégiát megbeszélik a tagok  
a kezdés előtt. Ugyancsak sokat lehet tanulni abból is, mikor több domináns 
résztvevő verseng az irányító szerepéért, és egymást túllicitálva, akár vesze-
kedésbe és személyeskedésbe torkollva próbálják meg maguk mögé állítani a 

csapatot. Ilyenkor a csapattagok a saját bőrükön érezhetik, mennyire káros az ilyen magatartás, és mennyire 
rombolja a siker elérésének esélyeit. Főképpen, ha az idő is fontos szerepet játszik a feladat megoldásában.
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Finnek és angolok
Időtartam 20–30 perc

Létszám

6–18 fő 
Hárommal oszthatónak kell lennie a létszámnak; amennyiben ez nem 
áll fenn, a kimaradókat lássuk el külön feladatokkal, figyeljék meg  
a csoportokat, készítsenek fényképeket.

Fejlesztett készség érzékelésfejlesztés, kommunikáció, bizalom, nyitottság új ötletekre, elkép-
zelésekre, kiszolgáltatottság megízlelése, empátia, segítőkészség

Eszközök csoportonként 2 db szembekötő, 1 db lepedő, 2 db seprű- vagy lapátnyél

Előkészítés

A termet/helyszínt előre be kell rendezni.
A finneknek és angoloknak külön-külön feladatismertetést kell tartani. A 
csoportbeosztást át kell gondolni, a finnek kis termetű, könnyű testsúlyú 
résztvevők legyenek.
Tudakoljuk meg, hogy vannak-e valakiknek gerincproblémái, vagy más 
testi gondjuk (nemrégiben műtötték, mozgáskorlátozott, nem emelhet). 
Ők lehetnek finnek.

 Játékleírás, variációk

A finneknek és angoloknak külön-külön feladatismertetést kell tartani. A csoportbeosztást át kell gondolni, 
a finnek kistermetű, könnyű testsúlyú résztvevők legyenek. Tudakoljuk meg, hogy vannak-e valakiknek 
gerincproblémái, vagy más testi gondjuk (nemrégiben műtötték, mozgáskorlátozott, nem emelhet). Ők 
lehetnek finnek.
Kössük be az angolok szemét, majd párokban vezessük be őket a berendezett terepre. A feladatuk, hogy 
a finntől kérdezgetve találják meg az eszközöket, amikből a hordágy elkészíthető, majd állítsák össze a 
hordágyat a finneknek elmagyarázott módon, fektessék rá a sérültet, és vigyék is ki egy előre meghatározott 
pontig. 

A játék ismertetendő története

„A finnek Angliában vannak turistaként, éppen alszanak, mikor egy földrengés következtében leomlik az 
épület, és tűz üt ki a hotelben. Értenek ugyan angolul, de beszélni csak annyit tudnak: igen/nem. Mivel meg-
sérültek, nem tudnak menekülni, hangosan jajgatnak, hogy megtalálják őket. Az angoloknak az a feladatuk, 
hogy bemenjenek az égő hotelbe, ahol akkora a füst, hogy semmit nem látnak. (Ezért be van kötve a szemük, 
hogy át tudják érezni.)
Párban mozogva meg kell keresniük 1-1 jajgató finnt, keresniük kell eszközöket, melyekből olyan eszközt ké-
szíthetnek, amellyel ki tudják menekíteni a finnt, és ki kell menteniük a füstben továbbra sem látva.”
Ne mondjuk meg, hogy hordágyat kell készíteniük, csak azt ismertessük, hogy olyan eszközt, amellyel ki 
tudják menekíteni a sérültet. Ez lehet pl. hordágy vagy akár mankó is. Azt azonban közöljük velük előre, 
hogy a finnek csak azt az eszközt fogják használni a menekülésük során, amit úgy készítenek el nekik, aho-
gyan azt mi előre megmutatjuk nekik. Ha ezt nem így teszik, akkor hajthatatlanul rázni fogják a fejüket, 
ismételgetik, hogy nem, és nem használják az eszközt.
A résztvevők létszámának hárommal oszthatónak kell lennie. Válasszunk ki az összlétszám harmadának 
megfelelő kis termetű, könnyű testsúlyú egyéneket. Ők lesznek a finnek. Velük menjünk be az előkészített 
vagy előkészítendő terembe. Minden finn közelében legyen elhelyezve 2 db seprű/lapátnyél és 1 db összehaj-
togatott lepedő úgy, hogy azt keresgélniük kelljen.
Legyenek nagyobb terepakadályok (székek, asztalok stb.), melyek jól láthatók (legalábbis a finn számára), de 
ki kell őket kerülni. A finneknek mutassuk meg, hogy csak az általunk bemutatott módszer szerint elkészí-
tett hordágyra feküdjenek föl, mert az tartja meg őket.
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Próbálják is ki, hogy bízzanak az általunk javasolt módszerben, ami a következő:

Terítsük ki a lepedőt a földön. A hosszabb oldala mellé térdelve helyezzünk el a lepe dőn 1-1 
lapát/seprűnyelet oly módon, hogy azok egymással párhuzamosak legyenek, lógjanak túl a le-
pedő rövidebb oldalán, és egymástól 
kb. 50-60 cm-re feküdjenek. Fogjuk 
meg a lepedő tőlünk balra eső szélét, 
amit hajtsunk a lapát/seprűnyelek fölé 

úgy, hogy a lepedő behajtott része nyúljon túl a jobb 
oldalon fekvő lapát/seprűnyélen. Majd ismételjük 
meg ezt a mozdulatot a jobb oldali lepedőszéllel is. 
Ha 1-1 ember megfogja a túlnyúló lapát/seprűnye-
leket, akkor a finn a hordágyra fekve felemelhető, és 
biztonságban kiszállítható.
A feladat végrehajtása előtt kérdezzük meg, ha nem 
ismerjük a csoportot, hogy van-e köztük olyan, aki 
valamilyen oknál fogva nem emelhet. Ha van, akkor 
2 lehetőségünk van. Ha kis termetű és könnyű, akkor csináljunk belőle finnt. Ha nem, akkor nevezzük ki 
fényképésznek, vagy ellenőrnek. Vagy osszuk be harmadiknak egy csoporthoz, aki a mentésnél csak segít, 
de nem emel.

Biztonsági követelmények

A feladat különösen balesetveszélyes, de csak ha egyedül hagyjuk a bekötött szemű angolokat, vagy 
könnyelműek a finnek, és nem a megfelelő, előre bemutatott módon készíttetik el a hordágyukat, amire a 
szabályokat megszegve fel is fekszenek!
A vezetőnek ezért mindvégig figyelni kell a játékosokat, és megállítani a helytelen próbálkozásokat. Érdemes 
több trénernek ügyelnie a balesetmentes végrehajtásra.

 Tapasztalatok, tanácsok

A csapatok beosztásánál ügyeljünk arra, hogy lehetőleg soroljuk a finnek közé azokat a hangadó személyeket, 
akikkel célszerű megismertetni a kiszolgáltatottság érzését, ill. akik jó ötleteikkel, szervezőkészségükkel 
másokat (gyakran akaratukon kívül) a háttérbe szorítanak. Ha ezek a személyek nagy termetűek, akkor 
velük egy csapatba is nagy „teherbírásúakat” soroljunk.
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Triangulum

Időtartam 20 perc

Létszám 3–12 fő (hárommal oszthatónak kell lennie a létszámnak)

Fejlesztett készség érzékelésfejlesztés, kommunikáció

Eszközök csoportonként annyi szembekötő, ahányszor hárman vannak
(kilencfős csoport esetében három)

Előkészítés

Olyan helyszínt kell keresni, például egy ház sarkát, ahol egy kiszögellés 
miatt a csapat két része nem láthatja egymást, de a harmadik mindkettőt 
láthatja. 
El kell rejteni egy zacskóban egy 3–6 méteres kötelet.

 Játékleírás, variációk

A csapatot három részre osztjuk:

 Vakok (bekötött szeműek)
 Némák
 Látók és beszélők (kommunikátor csoport)

A vakokat és a némákat úgy helyezzük el, hogy ne lássák egymást. A kommunikáló csoportnak mindkét 
korlátozott csoportot látni kell. A vak csoport közelében előzetesen el kell helyezni egy dobozban vagy 
zacskóban egy 3–6 méteres kötelet (a hosszúság attól függ, hogy mennyien vannak a csoportban, minél 
hosszabb a kötél, annál nehezebb a feladat). Az elhelyezés során figyelni kell arra is, hogy a látó és beszélő 
csoport számára se legyen észrevehető a kötél.
A feladatot csak a néma csoporttal ismertetjük.
Az a cél, hogy a bekötött szemű csoport keresse meg a zacskót vagy dobozt, amiben a kötél van, vegye ki 
belőle, és készítsenek egyenlő oldalú háromszöget belőle, amit aztán letesznek a földre.
A néma csoportnak valamilyen módon el kell mutogatni a feladatot a kommunikáló csoportnak, akik aztán 
elmagyarázzák a vakoknak, hogy mit kell csinálni. Azért fontos, hogy ők se lássák a kötelet, mert így még 
nehezebb rájönni, hogy mi a feladat.

Reflexió

A reflexiós körben miden résztvevő mondja el, hogy számára milyen nehézséget jelentett az, hogy  
a kommunikációja korlátozott volt.

 Tapasztalatok, tanácsok

A három csoportot (bekötött szeműek, némák, látók és 
kommunikátor csoport) úgy válasszuk ki irányított cso-
portalkotással, hogy mindenki a számára idegen szerepbe 
kerüljön. Azokat tegyük a kommunikátor csoportba, akik 
csendesebbek, visszahúzódóbbak, mert számukra nagy 
kihívás, hogy rajtuk múlik az, hogy a többiek megértsék 
és végrehajtsák az utasításokat. A néma csoportba a do-
mináns, nagyhangú, vezéregyéniségeket válasszuk. A be-
kötött szeműek közé a nagyon határozott embereket ér-
demes választani, mert sokan elveszítik a magabiztossá-
gukat, ha másokra kell támaszkodniuk.
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Reflexió

A játék feldolgozásakor az élmények megosztása után érdemes arról beszélni, hogy az életben melyik 
helyzetnek mi a buktatója, mi a pillecukra. A játék során milyen tapasztalatokat szereztek, amelyeket át 
tudnak vinni a saját projektjeikre, feladataikra.

Kockacukor torony építése

Időtartam 45 perc

Létszám 10–20 fő

Fejlesztett készség együttműködés, koncentráció

Eszközök kockacukor, szembekötő, flipchart papír, filcek

Előkészítés asztalok elhelyezése

 Játékleírás, variációk

Az instrukció az, hogy építsenek 20 db cukorból minél magasabb tornyot. Első lépésként tervezzék meg, 
majd valósítsák meg. A tervezésre és az építésre összesen 7 percük van. 

  A csoportot 4 fős csoportokra osztjuk. Két ember épít, egy ember segít nekik, egy ember a megfigyelő. 
Az építőknek be van kötve a szemük, és csak az egyik kezüket használhatják. A segítő csak szóban segít-
het, nem érhet hozzá sem az építők kezéhez, sem a kockákhoz. A megfigyelő azt keresi, ami működik, és 
arra ad a végén visszajelzést. Négy kört kell csinálni ahhoz, hogy mindenki legyen minden szerepben. 

  A játék hármas csoportban is játszható, ebben az esetben csak egy ember épít. Minden esetben az építő-
nek meg kell tippelni a feladat megkezdése előtt, hogy milyen magas tornyot fog építeni. 
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 Tapasztalatok, tanácsok

Nagyon erős koncentrációval építenek a játékosok. Az elején érde-
mes egy flipchart papírra felírni az instrukciókat, hogy a szabályok 
mindenki számára egyértelműek legyenek.

Reflexió

Mi működött? Hogyan csináltátok? Mi adott erőt, hogy újrakezdjé-
tek, ha leborult? Hogyan segített a segítő? Milyen tanulságai vannak 
a feladatnak? Mit tanultatok belőle? Hogyan tudjátok az itt tanulta-
kat hasznosítani a mindennapokban? 

A reflexió során érdemes megbeszélni, hogyan változott a szerepek megcserélése után az elképzelés  
a teljesíthető magasságról.

Boszorkányház

Időtartam 20–30 perc

Létszám 8–15 fő (Ha többen vannak, több csapatot kell alkotni.)

Fejlesztett készség önkép, önismeret, társismeret, kooperációs készség, kommunikáció, 
ügyesség, tervezés, érzékek elvesztése

Eszközök 1 db kb. 20 méteres kötél

Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

A csapattagoknak meg kell tervezniük, és meg kell rajzolniuk a boszorkányházat a következő oldalon található 
játékleírás szerint, melyet kapjanak meg a résztvevők. Rendezhetünk versenyt is, ha több csapattagunk van.
Variáció lehet, amikor a csapattagok nem beszélhetnek a végrehajtás közben, vagy be van kötve a szemük.

 Tapasztalatok, tanácsok

A feladat előkészítő szakában a kötelet felhasználva szimulálhatják a játékmenetet a résztvevők. Ez sokat 
segít, hiszen tudni fogják, kinek hol kell megfognia a kötelet. Azt azonban ne hagyjuk, hogy ne egymás után 
„rajzolják” a házat a kötél segítségével, hanem kihúzva azt jussanak el az ábrához. 
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Fénymásoláshoz

FELADAT

Bizonyára mindannyian ismeritek azt a játékot, mely szerint az alábbi rajzon ábrázolt házikót úgy kell 
lerajzolni egy vonallal, hogy közben az íróeszközt nem emelhetitek fel a papírról.

Most is ez a feladat, csak nem rajzolni kell. Kérünk benneteket, hogy tartsátok be az alábbi szabályokat:

1. Válasszatok magatok közül egy irányítót, aki „karmesterként” vezényli majd a feladat végrehajtását, akire 
mindannyian hallgattok, akiben megbíztok!

2. Dolgozzátok ki az elejétől a végéig a feladatmegoldás stratégiáját! Milyen buktatók vannak, ezeket, 
hogyan oldjátok meg? Erre csak 10 perc áll rendelkezésetekre. A 10 perc leteltével hozzá kell fognotok 
a végrehajtáshoz.

3. A feladat végrehajtása közben a kötelet mindenkinek végig fognia kell, aki leteszi, ki kell, hogy álljon, és 
nem játszhat.

4. Meg kell határoznotok, hogy a házikó melyik csúcspontjánál kezditek el a „rajzolást”. Aki ebből a 
meghatározott csúcsból elindult a kötéllel a kezében, hogy elfoglalja a helyét, az innentől fogva nem 
beszélhet. Aki a szabályt megszegi, ugyancsak ki kell, hogy álljon, nem játszhat.

5. A „rajzolásra” 30 perc áll rendelkezésetekre annak megkezdésétől fogva (a 10 perces megbeszélést 
követően).

6. A ház akkor van készen, amikor a csapattagok közül már mindenki elfoglalta a helyét, nem mozog, és az 
irányító bejelenti, hogy a csapat kész. 
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Vak sátor

Időtartam 50–60 perc

Létszám 5–10 fő

Fejlesztett készség megfigyelés, bizalom, kooperációs képesség, kommunikáció

Eszközök

1 db sátor
mindenkinek szembekötő
kb. 100 méter zsineg a helyszín körbekerítésére
nehezítésképpen apró tárgyak (labdák, dobozok)

Előkészítés
A helyszín körbekerítése, a sátor darabjainak és az apró tárgyaknak az el-
helyezése a helyszínen. A bejutáshoz egy néhány méter széles kaput kell 
hagyni.

 Játékleírás, variációk

A játék kezdetekor ismertessük, hogy a játék során mindenkinek be lesz kötve a szeme. A csapat kap 10 
percet előzetesen a feladat ismertetése után, hogy meg tudja beszélni az alkalmazandó stratégiát. Utána 
mindenkinek bekötjük a szemét. A helyszínhez egy 20–30 méteres zsineg vezeti a csapatot, amelyet derék-
magasságban helyezzünk el. Az indulásnál nem láthatják a helyszínt, ezért ennek megfelelően tervezzük 
meg az útvonalat.

A tréner a zsineggel körbehatárolt helyszínre viszi a csapatot az általuk remélhetőleg előre egyeztetett alak-
zatban. A zsineg mentén bejutnak egy kapuval ellátott, zsineggel körbehatárolt helyre, ahol különböző tár-
gyak vannak szétszórva a talajon (lehet teremben is). Meg kell találni a tárgyakat, rá kell jönni, hogy közülük 
melyek tartoznak az elkészítendő tárgyhoz, mi ez a tárgy, majd továbbra is bekötött szemmel össze kell állí-
tani azt. 

  A játékot 2 csoportban is játszhatjuk. Ebben az esetben mind a két csapatnak elmondjuk a játékot, és azt 
az instrukciót kapják, hogy ugyanazt a feladatot fogják elvégezni, csak különböző helyszínen. A feladat-
ismertetés után mindkét csapat felteszi a szembekötőket, és elindul a játék végrehajtási területe felé. Ek-
kor, néhány vakon megtett lépés után az egyik csapat leveszi a szembekötőjét, és ekkor beavatjuk, hogy 
ők megfigyelők lesznek. Némán kell a feladatot végezniük, különben, ha a másik csapat megsejti, hogy 
nézik őket, abba fogják hagyni a „munkát”. A feladat végrehajtását nézni mulatságos, így ez a csapat sem 
fog unatkozni.
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  A feladatot nehezíti, ha a tárgyak elhelyezése-  
kor olyan felesleges, félrevezető tárgyakat helyezünk 
el, amely elgondolkodtatja a csapatot, mi is a feladat, 
mit is kell „készíteniük”. Például, ha elhelyezünk 
konyhai eszközöket (serpenyőt, tányért, villát, faka-
nalat, tojástartót, tejes dobozt, szalvétát… stb.,) akkor 
azt is gondolhatják, hogy pl. rántottát kell készíteni-
ük, ez a feladat. Ekkor ügyeljünk rá, hogy nehogy ál-
dozatul essen a sátorépítés. A tojástartó legyen üres 
ebben az esetben. Ha nem üres, akkor juthatnak arra 
a következtetésre, hogy csak elő kell készíteniük egy 
omlettet, és kültéri feladat révén a „sütés” már egy 
másik lépés. Ne hihessék ezt: ne legyen tojás, vagy tál, 
amelyben elkészíthetik.

Reflexió

A feladat végén mindenki mondja el a véleményét, ismertesse, hogy ő maga hogyan élte meg a feladatmeg-
oldást. 

Az értékelő körben a szokásos kérdéseket kell tisztázni.

  Sikerült-e a kivitelezés módjában megegyezni, vagy mindenki a saját ötletét próbálta integrálni?
  Sikerült az összehangolt csapatmunkát véghez vinni? Ha igen, hogyan, ha nem, miért? 

Ha volt megfigyelőcsapatunk, akkor az értékeléshez „halszem alakzatot” vegyünk fel. Ez azt jelenti, hogy a 
sátorépítő csapat egy belső félkörben ül, a megfigyelők pedig mögöttük és külső félkörben. Először mindig 
a feladatot végző csapat mondja el, hogyan érezte magát, mit élt át, hogyan sikerült a feladat végrehajtása. 
Érdekes információkkal gazdagítja, árnyalja a végrehajtást a megfigyelő csapat tapasztalata.
Fontos, hogy a résztvevők azzal az érzéssel távozzanak, hogy sikerült a feladatot végrehajtaniuk. Ha nem, ak-
kor pedig a reflexióból rá kell jönniük, meg kell keresniük és érteniük, hogy ennek mi volt az oka.
A feladat sikere általában azon múlik, hogy valaki elvállalja-e a moderátor szerepét, és megfelelően irányít-
ja a munkát. Rájönnek-e a résztvevők, hogy jól tervezték-e a munkafolyamatokat, képesek-e felismerni a 
hibákat, és korrigálni azokat? Ebben a feladatban az is kihívás, hogy képesek-e az egyes csapattagok meg-
szabadulni az előzetes elképzeléseiktől, és ráhangolódni valaki máséra. Hiszen szinte mindenki látott már 
sátrat, de nem mindenki vett részt annak felépítésében. Viszont mindenkinek más kép él a sátorról a fejében 
aszerint, hogy ő maga milyet látott vagy épített fel. Különös kihívást jelenthet egy nem szokványos iglu sátor 
felállítása. Kevesen építettek már alagútsátrat, és szinte senkinek sem ez a sátorfajta jut bekötött szemmel 
az eszébe. Nagyon izgalmas és szinte kivétel nélkül átütő sikerrel végződő feladat, ami növeli a csapattagok 
sikerélményét. Felső tagozatos gyermekekkel is nagyszerűen végezhető, de felnőttek foglalkoztatására is al-
kalmas.

Biztonsági követelmények

Fontos tudni, hogy vannak, akiknek a szemük bekötése áthidalhatatlan problémát, szédülést okoz. Erre te-
kintettel kell lenni, és nem szabad semmiképpen azt hinni, hogy affektálás. De akik nem találják meg a 
csapatban a helyüket, és unatkozni kezdenek, 5–10 perc elteltével hajlamosak arra hivatkozni, hogy kényel-
metlen számukra a szembekötő viselése. Ha a csapattagok kis rábeszélése nem vezet eredményre, akkor nyu-
godtan hagyjuk, hogy levegyék a szembekötőjüket, de számukra a játék véget ért. Általában kis idő elteltével 
megbánják a döntésüket, hiszen hatalmas a siker a feladat végrehajtásakor. Az értékelő körben mondják el 
ők is, hogyan élték meg a dolgot.

A feladat balesetveszélyt hordozhat, mivel az iglu sátor sátorrúdja hosszú, és mikor összeállítják, hadonász-
hatnak vele úgy, hogy mást megkarcolhatnak. A feladat ismertetésekor hívjuk fel külön a figyelmet arra, 
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hogy a tárgyak összegyűjtésekor a szemük be lesz kötve, a tárgyakat ne dobálják egymásnak, és semmivel ne 
hadonásszanak. A trénerek illetve a megfigyelők feladata az erre történő odafigyelés. A sátorrúd összeállítá-
sakor menjünk közel, és ha szükséges, fogjuk meg a sátorrudat megelőzve az esetleges baleseteket.

 Tapasztalatok, tanácsok

Bármilyen csoportban lehet játszani, mert a csapattagoknak nem feltétlenül kell egymást előt-
te ismerniük. A feladat egy miniprojekt annak minden lépésével, így alkalmas a projektmódszer ki-
próbálására mind diákokkal, mind felnőttekkel. Fontos tudni, hogy vannak, akiknek a szemük be-
kötése áthidalhatatlan problémát, szédülést okoz. Erre tekintettel kell lenni, és nem szabad sem-
miképpen azt hinni, hogy affektálás. Az elkényeztetett gyerekek, főleg, akik nem találják meg  
a csapatban gyorsan a helyüket, és unatkozni kezdenek, 5–10 perc elteltével hajlamosak hisztizni, hogy ké-
nyelmetlen számukra a szembekötő viselése.
Ha a csapattagok kis rábeszélése nem vezet eredményre, akkor nyugodtan hagyjuk, hogy levegyék  
a szembekötőjüket, de számukra a játék véget ért. Általában kis idő elteltével megbánják a döntésüket, hiszen 
hatalmas a siker a feladat végrehajtásakor. Az értékelő körben mondják el ők is, hogyan élték meg a dolgot, 
megbánták-e stb.
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11 KÖTÉLTECHNIKA

A kötéltechnikás feladatokat csak kötéltechnikában jártas szakemberek segítségével tudjuk végrehajtani.

Kötélpályák

A kötélkert egy előre elkészített, ellenőrzött akadálypálya, amely mind egyéni, mind csoportos kikap-
csolódásra és fejlesztésre is használható. Az elemek kábelekből, kötelekből és farönkökből készülnek.  
A kötélpályák kiépítése komoly szakértelmet igényel. Emellett szükség van védőfelszerelésre (sisak, hevede-
rek) is. A trénerek feladata, hogy csak akkor engedélyezzék a feladat végrehajtását, ha úgy látják, hogy nem 
veszélyes a megoldás.11

Alacsony kötéltechnika

A föld közelében (1–2 méterre) elhelyezett kötelek, hevederek segítségével dolgoznak a trénerek  
a résztvevőkkel.

A biztosítást a trénerek vagy maguk a résztvevők végzik, szükség esetén megakadályozzák az esést. Az 
alacsony kötélpályákat önállóan, a magas pálya bevezetéseként vagy kisebb stresszhelyzetek előidézésére 
szokták alkalmazni. Itt mindenki könnyedén megtapasztalja a saját képességeit, ügyességét, félelmeit. A 
csapat tagjai is felmérhetik egymás teljesítőképességét, amit a csapatfeladat végrehajtásakor hasznosíthatnak.

11 http://www.extremelmeny.hu/kotelpalyak.php
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Magas kötéltechnika

A magas kötéltechnikás feladatok 3–50 m magasságban valósulnak meg. A legfontosabb szempont ebben 
az esetben is a biztonság. A magas kötéltechnikás feladatok esetében alapvető feltétel az alpinista vizsgával 
rendelkező, megbízható szakemberek jelenléte, akik a biztosítást végzik.
A szokatlan szituációk olyan körülményeket teremtenek, amelyek közt a résztvevőknek nincs gyakor-
latuk, bizonytalanul érzik magukat. Az egyén a mesterséges extrém helyzetekben megszilárdíthatja  
önbizalmát, ügyességét. A komfort zónából való kilépés kihívást jelent, mert csak magukban és tár-
saikban bízhatnak. Az egymásra utaltság fejleszti az együttműködési készséget, a kommunikációt,  
a segítőkészséget, a kreativitást és a csapatmunkát.
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Mohawalk

Egy három részből álló (négy fa között kifeszített) hevederhídon kell a társak segítségével eljutni az utolsó fáig. 
A résztvevők csak egymást és a fákat foghatják meg. Elengedhetik és megkerülhetik egymást a hevedereken, 
de ha valaki leesik, elölről kell kezdeni a feladatot.
A megoldásban nagyon fontos a taktika és a tervezés, mert az első és utolsó embert csak egy oldalról segítik, 
ezért nekik kell a legügyesebbnek lenni. Még a hevederre való fellépés előtt kell kiválasztani, hogy ki lesz a 
vezető, ki hol helyezkedik el, és milyen szerepet játszik.

Biztonsági követelmények

A tréner hívja fel a figyelmet, hogy egy pillanatra sem szabad senkit felügyelet nélkül hagyni a kötélen, és 
folyamatosan figyeljenek minden csapattagra. A feladat megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy 
mindenki odafigyelt, és megértette, hogy közösen, egymást segítve és fogva kell átjutni. Ha valaki elveszíti 
az egyensúlyát, akkor a tréner azonnal közbelép és megfogja.

 Tapasztalatok, tanácsok

A megoldásban nagyon fontos a taktika és a tervezés, mert az első és utolsó embert csak egy oldalról segítik, 
ezért nekik kell a legügyesebbnek lenni. Még a hevederre való fellépés előtt kell kiválasztani, hogy ki lesz a 
vezető, ki hol helyezkedik el, és ki milyen szerepet játszik.
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V híd

A három fa között V alakban kifeszített hevedereken egymást megtámasztva, segítve haladnak előre a részt-
vevők.
A V egyre jobban szétnyílik, így egyre jobban egymásra vannak utalva. A V alak között egy társuk  
a hátát nyújtja, hogyha elveszítenék az egyensúlyukat, akkor rá támaszkodhassanak.
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H híd

Két párhuzamos heveder van kifeszítve néhány méter távolságra egymástól. A kifeszített hídon egymást 
támasztva haladnak előre a résztvevők.

Vietnámi híd

Egy kötél van kifeszítve alul és egy felül, ezeken egyensúlyozva, a felül lévő kötélbe kapaszkodva kell átjutni 
a célhoz. 

Indahíd

Egy kifeszített kötélen lépkednek a résztvevők, a függőlegesen lelógó kötelekbe kapaszkodhatnak.

Egy nehezített változatban a kötélen csak a társak segítségével juthatnak el a célig, mert a függőleges szálak 
olyan távolságra vannak, hogy egyedül nem érhetőek el, csak segítséggel.

Hurokhíd

A résztvevők kötélhurkokba lépdelve haladnak, a függőleges kötelekbe kapaszkodva. A biztosítás a felettük 
kifeszített kötélen történik.
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Gumijárda

A résztvevők felfüggesztett gumikra lépdelve haladnak előre, a függőleges kötelekbe lehet kapaszkodni.

Tarzan

A résztvevők egyik pontról egy másikra lendülnek át, vagy egy másik kötelet elkapva haladnak tovább.

Lebegés

Három kötélen lógó három csapattagnak kell eljuttatnia egy labdát a célba.

 A földön álló csapattag eljuttatja a labdát az 1. kötélen lévő emberhez, aki a 2. kötélen lévő csapattagnak 
juttatja el, majd a 3. kötélen lévő emberhez kerül, aki eljuttatja a másik oldalon a földön álló embernek.

 Az a csapat nyer, aki a leggyorsabban teljesíti a feladatot. Ha közben leesik a labda, újra kell kezdeni.
 Egy másik változatban a csapatoknak kell elhelyezniük a köteleket a fákon, úgy, hogy itt az a versenyfel-

adat, hogy melyik csapat tudja a legmesszebbre eljuttatni a labdát.

Mérgező tó

Az egyik résztvevőt egy „mérgező tó” fölé húzzák a társai, és leengedik annyira, hogy ki tudja emelni az ott 
elhelyezett „kincseket”, anélkül, hogy érintené a „tó mérgező felszínét”.

 A feladat másik változatában vállmagasságban kifeszített kötélen kell lajhármászásban bejutni a tó fölé, 
és onnan kihozni a kincset.
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Sziget

Egy kötél segítségével kell átlendülniük a résztvevőknek a túlsó oldalon található „szigetre”, úgy, hogy 
közben nem érhet le a lábuk, mert a „mocsárban” krokodilok lesnek rájuk. A szigetet egy autógumi jelképezi, 
amelyen a végén az egész csapatnak összekapaszkodva kell állni.

 Tapasztalatok, tanácsok

A csapat megfelelő stratégiával azokat is át tudja juttatni, akik önállóan nem képesek megoldani  
a feladatot.
Minél magasabban fogja meg a kötelet a játékos, annál könnyebben jut át. A csapat tagjai felelmelhetik 
egymást, ezzel segíthetnek az átjutásban.

Biztonsági követelmények

A feladat balesetveszélyes, mert vannak, akik nem bírják megtartani a saját súlyukat, és ha úgy lendülnek el 
a kötéllel, akkor a lábuk alájuk csavarodhat.

Dzsungellift

A csapat tagjainak úgy kell mozgatniuk   
a beülőben lévő társukat, hogy a fákra szerelt kö-
teleken haladva össze tudja szedni az elhelyezett 
tárgyakat.

Biztonsági követelmények

A csapat minden tagjára szükség van, mert 
ha elengedik a kötelet, akkor a társuk leeshet. A 
mozgás irányítása problémát okozhat, mert a csa-
pattagoknak együtt kell mozogniuk.
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Medve

A csapatoknak versenyezniük kell, hogy kié a domináns medve, aki azzal jelzi legyőzhetetlenségét, hogy ő 
tud a legmagasabbra karmolni a fán, ő rajzolja a csapata jelét a legmagasabbra a színes krétájával.
A medve nem lehet magasabb 3 embernél, a kezei, lábai, a feje nem válhatnak el egymástól (ami a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy nem ugorhat egyik ember sem, mert akkor elválna a testrésze más testrésztől). A legfelső 
ember van biztosítva. A medve testét többen is alkothatják, döntse el a csapat, hogyan biztonságos neki. 

Biztonsági követelmények

A problémát az alsó tartóemberek kiválasztása jelenti, mert nekik több súlyt kell tartani, és elviselni, amikor 
rájuk lépnek a többiek. Ha közben elmozdulnak, akkor a rájuk támaszkodók leeshetnek.

Jákob lajtorjája

A magasból lelógó kötelek közé gerendákat feszítünk ki, melyek távolsága nehezen elérhető, és változó. Kb. 
8 méter magasan legyen a létra teteje. Lehet erre a célra előre elkészített létrát is használni. Két résztvevő 
mászik a magas létrán, azonban feljebb jutásukhoz szükségük van egymás segítségére. Mindkét résztvevőt 
alulról biztosítjuk, miközben a fejükön védősisak van. A létra tetején egy idézet van elhelyezve, ezzel jutal-
mazzuk a feljutókat.
A feladat nehéz, fizikai erőfeszítést igényel. De a kék-zöld foltokon kívül hatalmas élményben lehet része 
annak, aki a társával feljut a tetejére.
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12 CITY BOUND, VÁROSI KALANDOK

Felfedezőút

Időtartam 90–120 perc

Létszám 10–30 fő

Fejlesztett készség kooperációs készség, kommunikáció, váratlan helyzetek megoldása

Eszközök papír, toll, fényképezőgép

Előkészítés az egyes feladatokat előre meg kell tervezni

 Játékleírás, variációk

A feladat lényege, hogy a csapatok megismerjék az adott települést egyszerű, de kutatást és leleményességet 
igénylő feladványok segítségével, miközben a csapattagok egymásra vannak utalva és nem veszíthetik el 
egymást. Különböző típusú feladatokat adhatunk, ezeket egymással kombinálva alakul ki az adott település 
jellegzetességeire épülő játék.

 Nevezetességek
 Fényképezzenek le 5 előre megadott nevezettességet, tudjanak meg róluk bizonyos információkat (mi-

kor épült, milyen stílusú, ki készítette)!
 Ajándékok
 Vásároljanak minél olcsóbban: képeslapot, valamilyen a településre jellemző ajándéktárgyat, terméket 

(bor, dísztárgy, édesség)!
 Információgyűjtés

Keressenek szórakozóhelyeket, és derítsék ki a pontos címet és telefonszámot (étterem, sportcentrum, 
bevásárlóközpont)!

Csoportkép

Időtartam 180 perc

Létszám csoportonként minimum 8–10 fő

Fejlesztett készség kooperációs készség, kommunikáció, váratlan helyzetek megoldása

Eszközök digitális fényképezőgép, telefon

Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Készítsen csoportképet a parlament épületével a háttérben (az eredetinek kell lennie, nem lehet kép), amelyen 
50 személy szerepeljen az alábbi előre megadott feltételek szerint:

 egy üzletvezető vagy menedzser,
 két punk,
 két japán,

 két afrikai,
 két copfos nő,
 két szakállas férfi,



246

 három gyermekkocsiban lévő gyerek,
 hat 60 év fölötti,
 öt 5 év alatti,

 egy VIP,
 három kutya.

 Tapasztalatok, tanácsok

A feladatot tetszés szerint lehet variálni. Egyaránt alkalmas felnőttek és gyerekek, vezetők és beosztottak tré-
ningjére is. Dolgozhatunk csoportbontás nélkül is, hiszen a cél a kooperáció fejlesztése. Kiválóan alkalmas 
tréning nyitófeladataként. Csak nagyvárosokban ajánljuk, a parlament természetesen bármilyen nevezetes 
épülettel, szoborral stb. helyettesíthető.

Vacsora

Időtartam 240–300 perc

Létszám csoportonként minimum 8–10 fő

Fejlesztett készség kooperációs készség, kommunikáció, váratlan helyzetek megoldása

Eszközök digitális fényképezőgép, 1500 Ft / fő

Előkészítés —

 Játékleírás, variációk

Állítsanak össze egy vacsorát italokkal az összes tréningrésztvevő számára az alábbi feltételek teljesítésével:

 3 fős csoportok dolgozzák ki egymástól függetlenül a feladat kivitelezésének lehetőségeit. 
 A teljes csoport döntse el, hogy mely ötlet mellett voksol, melyik kivitelezését tartja a leginkább megva-

lósíthatónak.
 A folyamatot és az eredményt digitális fényképezőgéppel dokumentálják.
 A vacsorát terített asztalon kell feltálalni.
 A terítő legyen fehér.
 Az evőeszközök legyenek ezüstből.
 Az asztalon legyenek gyertyák.
 Ne papírszalvétával legyen felterítve.
 A vacsora nem lehet hotelben vagy gyorsétteremben.
 Semmilyen meglévő kapcsolatot nem szabad felhasználni a feladat megoldásához.
 Az oda- és visszautat mindenkinek magának kell megoldani.
 Fejenként 1 500 forintnál nem kerülhet többe a vacsora.

 Tapasztalatok, tanácsok

Ezt a feladatot is tetszés szerint lehet variálni. Cserélhető a vacsora és a körülmények is. Kiválóan alkalmas 
pusztai túlélőtáborban is, ahol a résztvevőknek maguknak kell megszerezniük a hozzávalókat is. Ilyenkor ter-
mészetesen ne a terítéken legyen a hangsúly. Egyaránt alkalmas felnőttek és gyerekek, vezetők és beosztottak 
tréningjére is. Dolgozhatunk csoportbontásban is, ha túl nagy a csoport. Bár erőssége a feladatnak, hogy az 
igen nehéz nagycsoportos munkát gyakoroltassa, mert a cél: a kooperáció fejlesztése. Kiválóan alkalmas tré-
ning nyitófeladataként is, akkor is, ha a résztvevők nem ismerik egymást. 
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12.1 ZÁRÓ FELADAT – A VÁRATLAN KÖRÜLMÉNY

A feladat lényege, hogy az ismertetett játék a szabályaival csak látszat, a csapatnak azt kell felismerni, hogy 
váratlan esemény bekövetkezésekor abba kell hagyni a játékot, hiszen az emberélet mindennél fontosabb. 
Sajnos igen gyakran még felnőttek is elfeledkeznek erről.

A váratlan körülmény, ami a feladat megoldása közben történik, lehet az, hogy valaki, akivel előre egyezte-
tünk, eltűnik vagy a csapat segítésére kijelölt személy rosszul lesz, vagy más módon akadályozza a csapatot.

 Fontos, hogy avassuk be azoknak a hatóságoknak a segélykérő számainál ülő kollégáit, akikhez hívás 
befuthat.

 Legyen előre megtervezve, hogy attól függően, mikor észleli a csapat a problémát, milyen telefonszá-
mon, kitől és milyen választ fognak kapni, ami továbbvezeti őket.

 A játéknak mindig legyen egy előre megbeszélt záró időpontja, amikor a főhadiszálláson találkozunk, 
hogy érezzék az idő limitáltságát.

Akárhányszor próbáltunk ki záró feladatot, mindig meglepetést okozott, hogy mennyire nehéz a tanultakat 
átültetni a gyakorlatba még felnőtteknek is. Készüljünk fel, hogy a feladat értékelésénél problémák adódhat-
nak, hiszen nehéz szembenézni a kudarccal. Egyes csapatok pedig képesek a trénereket okolni a sikertelen-
ségük miatt. Mivel záró feladatról beszélünk, így azt is tartsuk szem előtt, hogy soha nem szabad tréningről 
rossz végső szájízzel hazaengedni a résztvevőket. A reflexiós körben a fellángoló ellentéteket, bűnbakkeresési 
effektusokat le kell csitítani. Nem kell senkit minősíteni, hanem nyitva kell hagyni a kérdést, hogy mindenki 
maga döntse el, hogy ő milyen, és milyen szeretne lenni. Mindig tervezzünk néhány levezető, sikeres felada-
tot, ami megnyugtatja a csapatot!

A feladatot nehezíthetjük úgy is, hogy a csapattagokat korlátozzuk azokban a viselkedésformákban vagy 
erősségekben, amelyekben a legjobbak. Ezt úgy is megtehetjük, hogy kitöltetünk egy csapatértékelő lapot a 
feladat elkezdése előtt.

Az elmúlt néhány napban rengetegféle feladatot hajtottatok végre. Mára már világossá vált a cso-
portnak egészében, ill. nektek, tagoknak, hogy kinek mi az erőssége, mi a gyengéje. Az elkövetke-
zendő néhány kérdés erre vonatkozik. Jól gondoljátok át maximum 10 perc alatt, ki és miben volt  
a legjobb, nevét írjátok válaszként a megfelelő kérdés alá!

Néha a választás nem lesz egyszerű, hiszen több nevet is odaírhatnátok. Ez nem verseny, csak térképezzé-
tek föl a következő feladat előtt az erősségeiteket és a gyengéiteket. Ha ezt jól teszitek, talán könnyebb és 
gyorsabb lehet utána.

Válasszatok egy időmérőt, aki innentől méri a 10 percet, először 5 perc elteltével, majd minden perc végén 
szól nektek hangosan, nehogy kicsússzatok az időből! Íme a kérdések:

1.1. Szerintetek ki volt az utóbbi napok legjobb moderátora?
2.2. Szerintetek ki volt a legügyesebb a mozgásos feladatoknál?
3.3. Kinek voltak a legjobb ötletei?
4.4. Kinek jelent a legkevesebb problémát egy feladatot jól prezentálni?
5.5. Ki őrzi meg minden szituációban a legjobban a hidegvérét?
6.6. Kinek a legjobb az egyensúlya?
7.7. Kit tartotok a csapat mentális húzóemberének, aki a csapat összetartását leginkább növeli?
8.8. Kinek jelent a legnagyobb veszteséget valamely érzékszervének elvesztése?
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A csapatértékelő lapon rögzített neveket figyelembe véve korlátozhatjuk a résztvevőket:

1.1. Válasszatok moderátort úgy, hogy a kiválasztott személy nem lehet az általatok legjobbnak kiválasztott 
moderátor!

2.2. A legügyesebb személy a jelen feladatnál mozgáskorlátozott lesz, megrándította a bokáját, nem tud 
menni (de tud pl. fél lábon ugrálni, vagy szerezhettek neki segédeszközt, de nem szállíthatjátok autó-
val)!

3.3. A legjobb ötletekkel rendelkező személy mára sajnos berekedt, de ettől lehetnek a legjobbak az ötletei.
4.4. Válasszátok ki, ki fogja összefoglalni majd a feladat közben tapasztaltakat, mikor beszámoltok  

a feladatról!
5.5. A hidegvérét leginkább megőrző személy mára ugyancsak berekedt, beszélni nem tud.
6.6. A csapat mentális húzóembere ma elég rosszul hall, fülére tegyétek rá a fülhallgatót, kapcsoljátok be a 

zenét. 
7.7. Akinek a legnagyobb veszteséget jelentette eddig valamely érzékszervének az elvesztése, és a 8. kérdéshez 

a nevét írtátok válaszként, mára szembekötőt kap, neki vakon kell teljesíteni a mai feladatokat

Az idegen technológia - Elveszett gyerekek

Időtartam 90–120 perc

Létszám 10–30 fő

Fejlesztett készség önkép, önismeret, társismeret, kooperációs készség, kommunikáció, vá-
ratlan helyzetek megoldása

Eszközök papír, toll, csoportértékelő lap, térkép, tárgyak

Előkészítés az egyes állomásokat előre meg kell tervezni, és kellenek segítők, akik ott 
figyelik a csapatot

 Játékleírás, variációk

A játék során a titkos feladat felismerése jelenti a megoldást, ebben az esetben az első feladat ugyanis elveszíti 
a jelentőségét.

Az első feladat

A helyszínen talált alkatrészekből a két csoportnak össze kell állítani egy működő szerkezetet. A játék ismer-
tetendő története az alábbi:

 Az idegenek leszálltak a városban, és elrejtették a technológiájuk egy fontos fejlesztését.
 A csapatok feladata az, hogy felfedezzék az UFO-k által itt hagyott technológia elemeit, és közösen 

megépítsék a szerkezetet, amely választ ad az élet nagy kérdésére.
 Kapnak egy térképet, amelyen lehetséges helyszínek találhatók. Ezzel kapcsolatban beszélhetnek a má-

sik csapattal.
 A hozzájuk rendelt gyerekekkel üzenhetnek egymásnak a bejelölt pontokhoz kapcsolódó informáci-

ókat. A gyerekek folyamatosan mehetnek, de nem válhatnak szét az egy csapathoz rendelt gyerekek. 
Találkozhatnak félúton, de elmehetnek a csapatig is, ha azt kérik tőlük, hogy ne sérüljön az információ.

 Találkozó a főhadiszálláson meghatározott időpontban. 
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A csapatoknál a másik csapat térképe és leírása van, amire rá kell jönniük.

A csapatok a térképen bejelölt pontok helyét a rádión megbeszélhetik maximum 10 percig, ami mindkét 
csapaté, úgy osztják be, ahogy akarják. A pontokat így bejelölhetik ugyan, de a gyerekek jelentik a kulcsot, 
mert velük lehet megüzenni, hogy melyik ponttól, milyen irányban milyen távolságra található az alkatrész. 
Egyszerre csak egy ponthoz tartozó üzenetet lehet a gyerekekkel továbbíttatni. Nem minden ponthoz van 
alkatrész, de a pontot a helyszínen lévő csapat határozza meg, nem segíthet neki a másik, ők csak végrehaj-
tanak.

A titkos feladat

A gyerekek azért vesznek el, mert az egyik megsérül, és bemennek az SZTK-ba, ott várnak. Nincs pénz a tele-
fonjukon, nem tudnak telefonálni. Nem hallja a hívást, mert lehalkította a telefont, mert orvosnál van. 

 Ha kérik a felnőttek, megadhatják a két elveszett lány telefonját, és az egyik anyukájának a számát.
 10 perc múlva elmondják, hogy láttak egy balesetet messziről, és volt mentő.

Ismerjék fel, hogy a vészhelyzet felülírja a játékot, és tegyenek mindent félre, csatlakozzanak egymáshoz, és 
keressék meg az elveszett gyerekeket. Menjenek el együtt a gyermekklinikára, és találják meg a gyerekeket.

Háttér

 1. gyerek telefonja ki van kapcsolva.
 1. gyerek anyukája 9.45–10.15 között megijed, és azt mondja, hogy nem tud semmiről.
 10.15–10.45 között megmondja, hogy felhívta a lánya, de nem tudta megmondani, hová vitték  

a mentők.
 10.45–11.15 között megmondja, hogy a gyerekklinikára vitték, és ő is odamegy.
 2. gyerek nem veszi fel a telefont 10.00-ig. 10.00–10.30 között annyit mond, hogy baj van, és utána ki-

nyomja a telefont. 10.30 után megmondja, hogy a mentők bevitték a gyerekklinikára.
 A mentők 9.45– 10.30 között annyit mondanak, hogy volt egy baleset a belvárosban, de nem tudják, 

hová viszik a sebesültet. 10.30 után megmondják, hogy bevitték a gyerekklinikára.
 Ügyelet: nem tudnak semmit, hívják a mentőket.

1. helyszín

A TÁRGY HELYE

1. A keresett tárgy a kijelölt ponttól két lépésre balra található.

2. Nincs tárgy.

3. Nincs tárgy.

4. A keresett tárgy a kijelölt ponttól 10 lépésre előre található.

5. A keresett tárgy a kijelölt ponttól egy lépésre előre, utána két lépésre jobbra található.

6. A keresett tárgy a kijelölt ponttól egy lépésre hátra, három lépésre balra található.

7. Nincs tárgy.

8. A keresett tárgy a kijelölt ponton található.

9. Nincs tárgy.

10. Nincs tárgy.
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2. helyszín

A TÁRGY HELYE

1. Nincs tárgy.

2. Nincs tárgy.

3. A keresett tárgy a kijelölt ponton található.

4. Nincs tárgy.

5. A keresett tárgy a kijelölt ponttól három lépésre hátra, utána két lépésre jobbra található.

6. A keresett tárgy a kijelölt ponttól két lépésre előre, három lépésre balra található.

7. Nincs tárgy.

8. A keresett tárgy a kijelölt ponttól hat lépésre jobbra található.

9. Nincs tárgy.

10. A keresett tárgy a kijelölt ponttól 10 lépésre előre található.

Kiállítás – Beteg gyerek

Időtartam 90–120 perc

Létszám 10–30 fő

Fejlesztett készség önkép, önismeret, társismeret, kooperációs készség, kommunikáció, vá-
ratlan helyzetek megoldása

Eszközök a csoportok számának megfelelő papír, toll, csoportértékelő lap

Előkészítés az egyes állomásokat előre meg kell tervezni, és kellenek segítők, akik ott 
figyelik a csapatot

Előkészítés

A feladat segítők nélkül remekül alkalmas osztálykiránduláson egy idegen város feltérképezésére. Ilyenkor 
minden csoporttal menjen felnőtt kísérő, de a feladat végrehajtásában nem vehet részt („némasági fogadal-
mat” tegyen, amit csak veszélyhelyzet elhárítására szeghet meg). A saját városunkban is játszhatjuk, mert 
olyan különlegességeket találhatnak a gyerekek, amelyekkel meglephetnek bennünket.

Amennyiben a titkos feladattal együtt választjuk, akkor a feladatot körültekintően elő kell készíteni, a 
segítőkkel meg kell beszélni, hogy mi lesz a feladatuk.

Megvalósítás

Osszuk fel a résztvevőket legalább két csoportra. Nagy létszám esetén több csoport is alkotható. Minden 
csapatnak ugyanaz a feladata. Ne felejtsünk el minden csoporttal kijelöltetni időfelelőst, aki meghatározott 
időközönként bemondja az időt. A feladatot szigorúan időre kell megoldani. Amelyik csapat késik, kiesik a 
játékból.
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A játék ismertetendő története

A mai napon egy kiállítást kell szerveznetek a következő címmel: Városunk híres szülöttei
A kiállításnak tartalmaznia kell:
 Legalább hat személyt.
 Legalább 12 kiállítási darabot.
 Legalább 3 tárgyat.
 Legalább 3 fényképet.
 Egy bizonyítékot arról, hogy jártak a rejtvényben megadott helyszínen.
 Egy tárlatvezetést.
 Népszerűsítő plakátot.

Szabályok:

 A csapatot egy ellenőr kíséri, aki figyel a szabályok betartására.
 A csoportnak mindig együtt kell maradni.
 A feladat megoldására két óra áll rendelkezésre.
 Amennyiben korábban végez a csapat, azt jelezze a trénereknek.
 A csapatok egymással nem kommunikálhatnak.
 Az ellenőr a csapat részre, a szabályok rá is vonatkoznak.
 A trénerek a játék közben nem elérhetők, segítséget nem adhatnak.
 A csoportértékelő lapot ki kell tölteni, legalább három csoportszerepet ki kell osztani. Az ellenőrök is 

kitöltenek megfigyeléseik alapján egy csoportértékelő lapot a munkáról.
 Fizetni a tárgyakért nem lehet, a nyomtatás és kellékei kivételt jelentenek.

Az ellenőrök

A játék más jelentést kap, ha egy különleges feladatot is beépítünk.

A játék során beépített emberek kísérik a csapatokat, akikről a résztvevők azt hiszik, hogy a szabályok 
betartását figyelik. A feladatuk valójában sokkal nehezebb, a játék során rosszullétet kell eljátszaniuk, és 
ha lehetőségük van rá, akkor el kell szakadniuk a csapattól.

A csapatok akkor oldják meg sikeresen a feladatot, ha felismerik, hogy az emberi élet és a biztonság 
védelme mindennél fontosabb, és segítséget nyújtanak az ellenőrnek, akkor is, ha ez akadályozza a kapott 
feladat, a kiállítás megszervezését.

Az ellenőrök feladata 

 10 perc: Keressünk egy WC-t, mert nagyon sürgős lenne.
 Ha sikerül keresni, akkor legalább 5 percig kell bent maradni, ha kérdezik: Valamiért csikar a hasam.
 30 perc: Kicsit álljunk meg, mert nagyon émelyeg a gyomrom.
 45 perc: Valaki nézze meg, kérem, hogy nem vagyok-e lázas, mert furcsán érzem magam.
 1 óra 10 perc: Üljünk le egy kicsit, nagyon elfáradtam, és jó lenne egy WC-t is keresni.
 1 óra 30 perc: Nagyon szédülök, nem tudok tovább menni.
 Ha ezek után sem visznek el orvoshoz, akkor hívj bennünket, hagyd ott a csoportot.
 Ha a feladat során bármikor eszükbe jut, hogy menj orvoshoz, és valaki elkísérjen, akkor mondani kell, 

hogy ez volt a feladat, vége a játéknak, teljesítették.
 Ha egyedül akarnak elküldeni, akkor is hívj bennünket, és menj el a csoporttól.

A csapatok visszaérkezésekor tartsuk meg a kiállítást, amennyiben valamelyik csapat készített, gyűjtött 
hozzá anyagot. Az a csapat kezdjen, aki nem jött rá, mi is a feladat lényege. A kiállítás befejeztével üljünk le, 
és tartsuk meg a reflexiós kört.
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Biztonsági követelmények

Ha az ellenőr a közösség tagja, akkor árulásnak tekinthetik ezt a feladatot. Ezt előre tisztázni kell ve-
lük, és ha felmerül bennük a kétség, és nem akarják eljátszani a szerepet, ne kényszerítsük őket. Azon-
ban ebben az esetben helyezzük kilátásba, hogy a dekonspiráció elkerülése végett nem játszhatnak. Ér-
dekesség lehet, ha felnőtt ellenőröket állítunk a csapatok mellé, hiszen általában a felnőttek felelősek  
a gyerekekért, és nem fordítva. Ám ezzel remekül elsajátíttatható, hogy bizony bármely embertársunknak 
segítséget kell nyújtanunk a magunk módján mégpedig kortól függetlenül.

Reflexió

Minden csapat „betege” mesélje el, hogy mi és hogyan történt, észrevették-e, hogy beteg, gondoskodtak-e 
róla, szemrehányó volt-e a csapat, hogy föltartja őket, esetlegesen érte-e bármilyen „támadás”. Ezután a csa-
pat is mesélje el, hogy hogyan élte meg a szituációt.

 Tapasztalatok, tanácsok

FIGYELEM! Ha valamely csapat(ok) nem jött(ek) rá, hogy mire megy ki a játék, akkor nagy érzelmi hullá-
mok keletkezhetnek, rátámadhatnak egymásra, a betegre, de akár a trénerre is. Tipikus eset, hogy leminő-
sítik a feladatot, mindenkit hibáztatnak a kudarcért. Elengedhetetlenül fontos, hogy a szituációt meg kell 
oldani, a felkorbácsolt érzelmeket le kell nyugtatni. A tréner ne essen kétségbe, ha rá támadnak. Maradjon 
higgadt, és csendesítse le a vihart.

Mindenki mondhassa el a véleményét, akkor is, ha a beszélgetés hosszúra nyúlik. Mert az a cél, hogy a 
felfokozott érzelmi állapotban olyan magatartási változás következzen be, amely a későbbiekben is  
a személyiség szerves részévé válik, és minden helyzetben a segítő magatartást részesíti előnyben.

Feladatleírás

A mai napon egy kiállítást kell szerveznetek a következő címmel:

A város híres szülöttei
A kiállításnak tartalmaznia kell:

•	 Legalább hat személyt

•	 Legalább 12 kiállítási darabot

•	 Legalább 3 tárgyat

•	 Legalább 3 fényképet

•	 Egy bizonyítékot arról, hogy jártak a rejtvényben megadott helyszínen

•	 Egy tárlatvezetést

•	 Népszerűsítő plakátot
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Szabályok

 A csapatot egy ellenőr kíséri, aki figyel a szabályok betartására.
 A csoportnak mindig együtt kell maradni.
 A feladat megoldására két óra áll rendelkezésre.
 A csapatok egymással nem kommunikálhatnak.
 A trénerek a játék közben nem elérhetők, segítséget nem adhatnak.
 Amennyiben korábban végez a csapat, azt üzenetben jelezze a trénereknek.
 A csoportértékelő lapot ki kell tölteni, legalább három csoportszerepet ki kell osztani.
 Az ellenőrök is kitöltenek megfigyeléseik alapján egy csoportértékelő lapot a munkáról.
 Az ellenőr a csapat részre, a szabályok rá is vonatkoznak.
 Fizetni a tárgyakért nem lehet, a nyomtatás és kellékei kivételt jelentenek.
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 12.3 LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

  Az összes fájl  
itt érhető el:

 Agresszió teszt

 Belbin

 Alcatraz

 Bomba

 Csoportdinamika

 Csoportértékelő

 Egyéni értékelő lap  Konfliktus teszt
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 Marsjármű  Mohamed és Leila  Négy szín teszt

  Pakolj meg  
egy hátizsákot

 Platty  Tehetségügynök

  Törhetetlen 
tojásburok

 Vonatpálya  Zin obeliszk
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