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1. Bevezető 

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, gya-

korlatban hasznosítható módszerről van szó, amely nemcsak örömet okoz, hanem tartós kompetenciafejlesztő hatása is van. 

Hallhatunk, olvashatunk a módszerről az intézményi szervezetfejlesztésnél, csapatépítésnél, vállalati összetartásokkal kapcso-

latban. A fiatalabb korosztályok számtalan élményt mesélnek a kalandparkokban tett látogatásokról. Az erdei iskolák program-

jának 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? Cikksorozatunkkal 

ezekre a kérdésekre keressük a választ. A módszer iskolai, főképpen osztályfőnöki munkában használható elemeit fogjuk tag-

lalni. Ezen a ponton pedig főképpen az élménypedagógia közösségteremtő, szociális és proszociális kompetencia-fejlesztő 

oldalát vizsgáljuk, amely szorosan kapcsolódik a bűnmegelőzéshez. 

 

1.1 Az élmény ereje 

 

Az „élménypedagógia” Magyarországon is kezd népszerű kifejezéssé válni, már magyar nyelvű szakirodalom is könnyen elér-

hető a témában. 

 

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 rendezni. Azt a változatosságot nevezzük ma élménynek, amely 

soha nem kapcsolódik a pillanathoz és a figyelemhez.”
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Azért, hogy az élménypedagógia a bűnmegelőzésben, az oktatásban és a szociális munkában ne váljon puszta divathullámmá, 

szükség van az elméleti megalapozásra. Ha az élménypedagógia módszere pusztán az akcióéhségre és a játékszenvedélyre 

redukálódik, akkor az eredeti és legfontosabb célokat nem valósítja meg. A csoportdinamikai játékok receptszerű felhasználá-

sával 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 felme-

rülő 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 „élményfo-

gyasztástól”, az élmények hajszolásától, hogy a feldolgozás során az átélteket átvisszük a résztvevők élethelyzeteibe, kive-

títjük 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. Ám a közösséget összetartásra, egy-

más 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 felismeri a csoportban betöltött szerepüket, hogy felismerjék, mindenki hasznos tagja a csapatnak, és együtt 

sokkal több dolgot tud véghez vinni a közösség, mint az egyének külön-külön. 

 

1.2 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 megalapító-

jának. Szerinte az iskolai nevelés célja a személyiségfejlesztésben rejlik: az igyekezet maradandósága, leküzdhetetlen szellemi 

beállítottság és együttérzés.
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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, hogy „uralják a gyengéiket”
3
 

                                                 
1 

Rumpf, Horst: Bewegtsein – Über die Erlebnisunterströmung menschlichen Lernens. In: Erleben und lernen 5/97., 11. oldal 
2 Bacon, Stephen: Die Macht der Metaphern, Deutsch Ziel, 2003. 
3 

Hahn, Kurt: Erziehung zur Verantwortung. Reden und Aufsätze, Stuttgart, 1958. 



 

 

3 

 

 

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 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 tapasz-

talatokat, 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 folyamatok-

ba, bűnmegelőzési, személyiségfejlesztési projektekbe, emelheti azok hatásfokát. Ma szerte a világon számtalan outdoor mód-

szerrel 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, munka-

nélküli központot, kórházat, mentálhigiénés programot stb.) találni, ahol valamilyen formában ne használták volna a módszert. 

 

1.3 Pszichológiai háttér 

 

A tanulás pszichológiai hátterét tekintve három zónát különböztetünk meg: 

 

Komfort zóna 

 

Azért hívjuk így, mert itt jól érezzük magunkat. Ebben a zónában 

mindenre képesek vagyunk, mindent tudunk, magabiztosan és 

rutinosan viselkedünk. Ismerjük az erősségeinket és a gyengéin-

ket. 

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 „na-

gyobb”; 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 szá-

munkra, és nem tudunk vele megbirkózni. 

 

Az élménypedagógiában a tanulási zónában folyó munka összeköttetésben van nem mindennapi tevékenységekkel, és a kom-

fort 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 a diákok között eredetileg meglévő különbsé-

geket, hiszen a „menők” és „nagyszájúak” is ugyanúgy félnek leereszkedni a 40 méteres szakadékba, mint az átlagos diákok 

vagy 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 milyen fontos, hogy a 

feladatokat jól határozzák meg, mindenki hozza, amit vállalt, és akkor a siker elmaradhatatlan. Senki sem gyáva, aki esetleg 

valamelyik feladatot nem meri elvégezni, hiszen vannak, akik képesek 300 ember előtt beszélni, de a szakadékba nem eresz-

Komfort zóna 

Tanulási zóna 

Pánik zóna 
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kednek le. 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. 

 

1.4 Az élménypedagógia beavatkozási területei a pedagógiai munkában 

 

Napjainkban a család szocializáló, normákat közvetítő szerepe válságban van. A legtöbb esetben a hagyományos szocializációs 

közeg már nem tud megfelelő viselkedésmintákat és biztos hátteret nyújtani. Egyre kevesebb azoknak a közösségeknek a szá-

ma is, 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 átvett stabil értékrend híján a diákok az ifjúsági szubkultúrában kereshetik identitásukat, ott gyakran 

alkoholt, esetleg kábítószert fogyasztanak, és hajlandók a „kisebbnek” tekintett szabályszegések kollektív elkövetésére.
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Vizsgálatok bizonyították, hogy azok a fiatalok veszélyeztetettek kevésbé, akik jól érzik magukat környezetükben. Maga-

biztosabbak, 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, amelyek folyamatosan próbára teszik őket. Az élmény ebben az esetben olyan eszköz, mely hozzásegít ben-

nünket szokatlan helyzetek átéléséhez, és ezen keresztül hasznos tanulságok levonásához. 

 

 

Ezek a tapasztalatok hozzájárulnak az egyén személyiségének és mentális képességeinek fejlődéséhez, mások jobb megismeré-

séhez és a csapatmunka hatékonyságának növeléséhez. 

 

Az élménypedagógia a kamaszok figyelmét a többiek és önmaguk megismerése felé irányítja, nyitottabbak lesznek új és való-

ságos élményekre. Az emberi kapcsolatok, a szolidaritás és összetartás, az empátia és a többiekkel elért sikerek válnak fontos-

sá. Tapasztalatok 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 érzésének megélése az, ami 

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 ingerkere-

sés biztonságos és szervezett körülmények között valósuljon meg. A sikeres élménypedagógia tehát már a bűnözés „előszo-

bájában” blokkolni tudja a bűnözés megjelenését. Közösségteremtő hatású, és ezzel a csapatépítés eszközévé válhat fiatalok 

és felnőttek számára egyaránt. Kiegészíti mindezt az az eredménye is, amely kiegyenlíti a résztvevők közötti különbségeket, 

legyenek azok életkörülményeikből adódóak, személyiségből fakadóak vagy akár kulturálisak, etnikaiak. Az élménypedagógia 

speciális célja és küldetése az, hogy az embereket nyitottá és alkalmazkodóképessé tegye. 

 

Az élménypedagógiában az a különleges, ahogyan az élményeket hasznosítja: a tanulás egy olyan folyamat során zajlik le, 

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. 

 

 

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. 

 

                                                 
4 Gábor Kálmán (szerk.): Civilizációs korszakváltás, MHIKT, Szeged 1992. 
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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, 

 kompromisszumkötés, 

 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 kerül középpontba a felelősség kérdése: mégpedig a közösségért, egymásért és magun-

kért 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 átértelmezésre és átértékelésre kerülhet sor. Így a tapasz-

talatokat eltárolhatjuk, emlékezhetünk rájuk. 

 Az élménypedagógia módszerként átfog minden olyan aktivitást, mely a természeten és a környezeten keresztül magatar-

tásbefolyásoló, 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. 

 

 

2. Az élménypedagógia és a konstruktív pedagógia kapcsolata 

 

2.1 A konstruktív pedagógia 

 

A konstruktív pedagógiai módszertan a 20. század végén született meg. Az egyén tudásában meglévő értelmező keretek feltá-

rásával és működésbe hozásával a már létező alapokra kívánja felépíteni az új ismereteket. A korábbi tudás átkonstruálásával, a 

képességek, értelmező keretek átalakításával új struktúrát hoz létre. 

 

Ehhez kapcsolódóan az oktatói attitűd is megváltozik. Az oktató feladata az értelmező keretek feltárása, a tudásrendszer át-

konstruálásának 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 ta-

pasztalatait 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.
5
 

 

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. 

 

                                                 
5 Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv, Korona Kiadó, Budapest, 2005., 30. oldal 
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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.
6
 

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, 'konstruáló-

dik' meg.”
7
 

 

A tanulás tehát a konstruktív megközelítés szerint nem ismeretátadással szerzett szilárd tudásanyag memorizálása, hanem önál-

ló 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 változása-

it. A használható tudás alkalmas az egész életen át való bővítésre, minden életszakaszban működtethető. 

 

2.2 A kooperatív tanulás
8
 

 

Az emberek mindennapi tevékenységeik végzésekor, társas interakcióikban csoportokba szerveződnek, amelyekben a minden-

ki 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
 

 

A tanulás a konstruktív pedagógiai felfogás szerint is akkor a leghatékonyabb, ha közösségben történik. A csoportban végzett 

munka ugyanis mozgósítja azokat a képességeket, amelyek egyéni tanulással nem lépnének működésbe. Ez nagyobb aktivitást 

is igényel, és az aktivitás fokozódásával a tanulás hatékonysága is nő. 

 

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 kötele-

zettségek terén, mint a kevésbé függő tagokkal rendelkezők. Minél nagyobb mértékben járulnak hozzá a tagok erőforrásaikkal 

a csoport céljaihoz, annál erősebb a csoport szolidaritása.
10 

 

Csoportmunka 

 

A csoport jellemzői közül az élménypedagógia mindent hasznosít. 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. 

 

Az élménypedagógiai feladatok során a csoportok létrehozásakor a céljainknak megfelelő szempontokat kell figyelembe venni. 

 

A véletlenszerű csoportalkotás mellett szóló érv, hogy a tagok sok különböző helyzetben fejleszthetik és tanulhatják meg 

hasznosítani kooperatív képességeiket. Hátránya és veszélye azonban, hogy a véletlen nem szerencsésen is alakíthatja a cso-

portokat. Például egy összetett feladat elvégzésekor az egyik csoportba sok jó képességű tag kerül, a másikba csak gyengébb 

képességűek, akiknél ez kudarcélményt eredményez. 

 

A legtöbb esetben a résztvevők a rokonszenvi választást kezdeményezik, de ez a korábban meglévő kapcsolatok erősödése 

mellett nem szolgálja új kapcsolatok kialakítását. A legrosszabb esetben kiközösítéshez és a közösség széteséséhez is vezethet, 

ezért csak kivételes esetben javasoljuk. 

 

Az irányított csoportalkotás ellen a pedagógiai gyakorlatban sok módszertani érv szól, de bonyolult problémamegoldást 

igénylő élménypedagógiai feladatoknál fontos, hogy a csapat tagjai rendelkezzenek a feladat megoldásához szükséges kompe-

tenciákkal. Természetesen előzőleg alaposan meg kell ismerni a csoportot, hogy semmilyen hátrányos megkülönböztetést ne 

érezhessenek a résztvevők. 

 

A csoport felépítése és a csoportszerepek tudatosítása is rendkívül fontos az élménypedagógiai gyakorlatban. 

 

A kooperatív munkához heterogén csoportok kialakítása a legkedvezőbb, de lehetnek olyan célok, amelyek ezt felülbírálják. A 

csoportokban betöltött szerep az egyén személyiségétől is függ, meghatározása fontos a csoportalakításnál. 

                                                 
6 A pedagógusok gyakorlati mesterségbeli tudása. Egy felmérés tanulságai, Iskolakultúra, 1999/9. 
7 Csapó Benő: Tudás és iskola, Műszaki Könyvkiadó, 2004., 21. oldal 
8
 Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv, Korona Kiadó, Budapest, 2005. 

9 Schelling, Thomas C.: The Strategy of Conflict, Harvard University Press, 1960. 
10 Hechter, Michael: A nacionalizmus megfékezése. In Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény, Budapest: Rejtjel, 2004. 
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Ebben segítséget nyúlt a Belbin-teszt (lásd M1 melléklet), amely a viselkedésminták alapján meghatározza az egyének cso-

portban betöltött szerepét, kiemeli a csoportmunkában hasznos személyiségjegyeket. Javasoljuk, hogy hosszabb közös munka 

megkezdése előtt töltsük ki és értékeljük a résztvevőkkel az eredményt. Általában a kamaszok nagyon fogékonyak az önisme-

reti jellegű beszélgetésekre, kíváncsiak önmagukra. Ez a teszt átvezetést is jelenthet az egyéni munkához szokott résztvevők-

nek, saját felelősségük és szerepük átgondolására késztet. Ahogyan József Attila fogalmazott: 

„Hiába fürösztöd önmagadban, 

Csak másban moshatod meg arcodat.” (Nem én kiáltok) 

 

A kooperatív tanulás alapelvei az élménypedagógiában 

 

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

 

1) Építő egymásrautaltság 
 

Az élménypedagógiai feladatok elvégzése során az egyén sikeréhez a csoporttagok együttműködése is szükséges, vagy az 

egyik csoport sikere a másik csoport sikerétől is függ. Minél erősebb ez a függés, annál erősebb a csapattagok egymás iránt 

tanúsított segítő magatartása. Az egymásrautaltság erősödésével a kooperatív magatartásformák megjelenése is növekszik. 

 

Az építő egymásrautaltság megfelelő feladatszerkezetekkel és szabályrendszerekkel alakítható ki, melyekre cikksorozatunkban 

gyakorlati példákat is mutatunk (Dzsungellift, Mérgező tó, Jákob-lajtorjája, Mohawalk, Sziget, Alcatraz). 

 

2) Egyéni felelősség 

 

A kooperatív módszerek az egyéni felelősség igényét is erősítik. Az egyéni felelősségvállalás mértéke a feladat tartalmától és 

az alkalmazott módszertől is függ, de az élménypedagógiai feladatok minden esetben a lehető legnagyobb egyéni felelősséget 

igénylik, hiszen a komfortzónából való kimozdulás mindenki számára kihívást jelent. Ebben a helyzetben különösen fontos az 

odafigyelés és empátia a csoport tagjai között. 

 

A feladat megbeszélése, értékelése során nem szabad figyelmen kívül hagyni az egyéni teljesítményeket, hogy elkerüljük a 

potyautasok (a munkavégzést elkerülők) és az igavonók (mindent magukra vállalók) megjelenését. A résztvevőkben tudatosí-

tani kell, hogy a feladatot nem akkor teljesítik, ha elérik a célt, hanem csak akkor, ha közösen teszik ezt, és mindenki részt vesz 

a munkában. Kezdő csoportoknál lehet olyan csoportszerepet kialakítani, akinek az a feladata, hogy figyelje és dokumentálja a 

csoportdinamikát. (M2 melléklet) 

 

Az egyéni felelősség megjelenésével mindenki személyes teljesítményétől egyformán függ az eredmény. A csapatmunka sike-

re az eredményhez vezető utat is jelenti. 

 

3) Párhuzamos interakciók 

 

A kooperatív tanulás során a résztvevők között megvalósuló egyidejű interakciók nagymértékben növelik a hatékonyságot, 

ezek koordinálása és áttekintése a csapat feladata. A csapatvezető irányítja ezeket a megnyilatkozásokat, és biztosítja, hogy 

mindenki szóhoz jusson, a kevésbé erőszakos tagok ötletei is megvalósulhassanak. Az élménypedagógiai feladatokban gyakran 

előfordul, hogy egy bátortalan résztvevő már az elején felveti a jó megoldást, de a csapat csak sok sikertelen próbálkozás után 

jön rá. Néhány ilyen tapasztalat megtanítja a csapatot arra, hogy mindenkire érdemes figyelni. 

 

4) Egyenlő részvétel 

 

A tanulási folyamatban való önkéntes részvétel gyakran eredményez egyenlőtlen részvételt. A csoport látszólag érdeklődik és 

követi az eseményeket, de ha alaposabban megvizsgáljuk, akkor mindig ugyanaz a néhány ember szerepel. Megoldást kínálnak 

a munkamegosztás elvén működő módszerek. A munkamegosztás mindenkit a feladat egy részletéért tesz felelőssé, ezzel erő-

síti a személyes felelősséget, és a részvételt is kiegyenlítettebbé teszi azzal, hogy mindenki a feladatnak más, képességek sze-

rint differenciált nagyságú részét oldja meg. A szerepelosztás részvételi normákat is kialakít. 

 

2.3 A tapasztalati tanulás gyakorlata az élménypedagógiában 

 

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 kö-

vetkezményekért. 
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Figyelem! 

Miben áll az élménypedagógia gyakorlati jellege? 

 

 Az élménypedagógia gyakorlatában a szereplő aktívan bevonódik a kérdések felvetésébe, a problémamegoldásba, kíván-

csivá 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 okta-

tó és a résztvevő megtapasztalhatja a sikert, a kudarcot, a kalandot, a kockázatvállalást és azt a bizonytalanságot, hogy a ta-

pasztalatok 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 megterve-

zése magába foglalja a természetes következményekből, hibákból és sikerből való tanulás lehetőségét. 

 

3. 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: 

 

 együttműködés, kölcsönös megértés és elfogadás, segítőkészség, közös gondolkodás, csapatszellem, 

 önismeret, önbizalom, a másokba vetett bizalom, a saját korlátok és személyes értékek felismerése, 

 a személyes, a társak iránti és környezeti felelősségtudat, 

 vállalkozókészség és bátorság,alkalmazkodó képesség 

 egyéni és csoportos problémamegoldó, helyzetfelismerő és döntési képesség 

 kreativitás, improvizációs képesség. 

 konfliktusmegoldó képesség, kommunikációs készségek, 

 

Személyiségfejlesztés 

 

Az élménypedagógia a személyes határokkal történő szembesítéssel, a célok és szükségletek tisztázásával, a közösségben be-

töltött 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 véghezvinni, amit előtte nem mertek, nő az önértékelésük, és magabiztosabbá válnak. 

 

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. 
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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 meg-

egyezés során az egyén személyes értékítéletét fejleszti. 

 

Problémamegoldó képesség 

 

Az élménypedagógia interakciós játékok és feladatok kapcsán támogatja a problémaközpontúságtól a megoldás-

központúságig vezető paradigmaváltást. A különböző problémamegoldó stratégiák és egyéni cselekedetek reflexiókon keresz-

tüli kipróbálása kialakítja és megerősíti a döntéshozásban rejlő örömet. 

 

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 kihí-

vásokkal 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: egya-

ránt jó érzés adni és kapni. 

 

Kommunikációs készség 

 

Minden csoportban léteznek kimondott és kimondatlan viselkedési szabályok. Az élménypedagógia a lehető legtisztább visel-

kedési formákat, a közös munka alapjait hangsúlyozza: a közös munka alapozza meg a résztvevők egymás közötti kommuni-

kációját. 

 

Kooperációs készség 

 

A kooperációs képesség az egyén csoportban történő fejlesztését jelenti: eközben a csoportkultúrát fejlesztjük ki és ápoljuk. 

Ha mindenki nyer, senki sem érzi magát kirekesztve. A hangsúly a közös cél elérése érdekében kifejtett kölcsönös támogatá-

son 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 részt-

vevőket, 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 derültség destruktív, rom-

bolja a bizalmat, és ezzel az őszinteségre és nyitottságra való hajlamot is. A közösen átélt öröm és élmény feldolgozása, tuda-

tosítása a reflexiós körök részét alkotják. 
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4. Az élménypedagógiához kapcsolódó tartalmi elemek, élménypedagógia és bűnmegelőzés 

 

A fejlesztett készségek mellé különböző oktatási és nevelési tartalmak kapcsolhatóak 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 kezde-

nek, 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. 

 

 

5. Az iskolai élménypedagógia projekt 

 

5.1 A projekt felépítése 

 

Az élménypedagógiai munka leghatékonyabb formája, mely tartós attitüdváltozást eredményez, a legalább egy éven át tartó 

projekt. A projekt előkészítő fázisának elengedhetetlen eleme, hogy felmérjük az iskola, a település(rész), illetve a benne 

résztvevő személyek erőforrásait, azaz ki, hol és miben tud segíteni a diákokkal közösen meghatározott témakörben, ami 

lehet bűnmegelőzés, egészségvédelem, környezetvédelem vagy bármi. A híres sportolók, médiaszemélyiségek, érdekes embe-

rek egy-egy munkacsoportot vezetnek – természetesen anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Ők a segítők. De részt vehetnek a mun-

kában 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 munkacsoport-

okban szeretnének dolgozni. A diákok fantáziája pedig határtalan, és számunkra, tanárok és felnőttek számára is néha meg-

döbbentő, mi mindenhez van kedvük a gyerekeknek. Az egyik osztályunk diákjai például a helyi vadasparkban kívántak se-

gédkezni (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 kivá-

lasztott gyerekek a lehető legjobban örülhessenek annak, amit kapnak. 

 

A projekt során hónapokon keresztül előadók érkeznek az iskolába, a munkacsoportokba. A tanárok pedig az órai anya-

gukba építik be a programot (például idegennyelvórán összeállítanak egy szkeccset a bolti lopásokról, alkoholról vagy dro-

gokról, 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 tanításmentes napra 

kivisszük a diákokat a szabadba. A diákcsoportot olyan határközeli helyzetekkel konfrontáljuk, ahol muszáj egymást segíteni-

ük, rá kell döbbenniük, hogy a feladatok csak csapatban végezhetők el sikeresen. A diákoknak a „munka” közben meg kell 

ismerniük önmagukat, mikor és mennyire terhelhetők, hogyan küzdhetik le a félelmeiket. Fontos, hogy a projekt akkor lesz 

sikeres, ha mindannyian megvalósítják 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, ha-

nem vannak olyan szabadidős foglalatosságok, (akár extrém) sportok, amelyek ugyanezt az élményt vagy még jobbat biztosí-

tanak. 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 bűnmegelő-

zés. 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 maguk-

nak kell jelentkezniük! A munkacsoportokat tartalmazó plakátot ki kell függeszteni, illetve minden diákhoz el kell juttatni. A 

diákok megjelölik, hogy melyik munkacsoport érdekelné őket 1., 2. és 3. helyen. Így a tanárok be tudják őket osztani. Termé-

szetesen 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 pánikzóna, és ebbe nem szabad 

behatolni, hanem csak a pánikzóna 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. 
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A munka csúcspontjaként mindezt követi a pánikzóna 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. 

 

5.2 Az érintettek köre 

 

Kihagyhatatlan lépés a szülői értekezlet, amikor írásban be kell szerezni a szülők engedélyét a projekt lefolytatásához. 

Amennyiben ez nincs meg, nem indulhat meg a projekt. A szülőknek is tudniuk kell, mi és miért történik, hogyan segíthetik a 

munkát, mit várunk ettől az évtől. 

 

A szülői értekezleten az igazgató(nő), az osztályfőnökök, a rendőrség képviselője, illetve más, a projektben résztvevő szakem-

berek bemutatják a projektet. Különös hangsúlyt kell fektetni az „outdoor” projektrészek ismertetésére, hiszen a szülőknek el 

kell mondani, hogy mit és miért csinálunk, miért elengedhetetlenek az élménypedagógiai részek. Ezeket kompetens emberek-

nek kell előadniuk, a módszerek célja ezért nem szerepel ebben a leírásban. A szülői értekezlet megrendezése a szervezők 

dolga. 

 

5.3 Az outdooring 

 

A diákoknak nem kötelező a részvétel a kültéri program embert próbáló eseményeiben. Azok, akik nem vesznek részt benne, 

például a záróestet szervezik. Fontos, hogy semmit sem a tanárok, koordinátorok, segítők szerveznek meg, ők csak segítséget 

nyújtanak, a kereteket biztosítják és felügyelnek. A munkát a diákok végzik, a szervezés koordinációja pedig az iskola 

feladata. 

 

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 hullámvas-

útra és egyéb játékokra felülve egy csomó pénzt költenek el, mert ez nem hozza meg a kellő hatást, így nem alakul ki a cso-

portélmény. Azt egyébként is bármikor megtehetik, nem életre szóló élmény. 

 

Ma már könnyebb a helyzet, hiszen számos helyen nyíltak úgynevezett kalandparkok, így a belépő megfizetésével elérhető a 

kötéltechnika is, nem kell saját képzett szakemberekkel rendelkezni. Arra azonban fordítsunk nagy figyelmet, hogy az élmény-

pedagógia sokkal több, mint a kalandparki játékok kipróbálása, azaz egy vidámparkhoz hasonló „élményfogyasztás”! A játék-

nak a tanulás részét kell képeznie, amelyhez elengedhetetlen, hogy a játékok és azok „elvégzése” komoly terv alapján előre 

meghatározott módszerekkel történjen. 

 

A projektben olyasmiket szervezünk meg, amiket a munkacsoport tagjai eltérően élnek meg, együtt reagálnak rá, és ha lehetsé-

ges, 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 tevékenységnél meg kell határozni, hogy „Mit kell elsajátítaniuk a résztvevőknek, 

milyen célt akarunk elérni?”. A diákoknak tudatosan meg kell fogalmazniuk a végén, amit átéltek, szembe kell nézniük az 

egyéni stressz- és krízishelyzetekkel, hogy az élményeikből tapasztalatot alkothassanak. 

 

5.4 A munkacsoportok 

 

Minden, amire egy csoportnak szüksége van, megengedett. 

 

Legyen szó például prózamondó versenyről, színdarabról, hangszerkészítésről, gyors folyású patak fölötti híd építésé-

ről, 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 munkacsoport tapasztalatait, lefolyását a záróesten be 

kell mutatni – ez is határközeli élmény. Továbbá szükség van olyan diákokra, akik filmeznek, beszámolnak, sajtóanyagot 

készítenek. Érdemes interneten is megjelentetni a projektet és lefolyását. 

 

Az értékelő megbeszélésen rögtön a feladat után meg kell beszélni a diákokkal, hogy miért nem sikerült egyeseknek, ami 

másoknak igen. Természetesen meg fogják kísérelni a diákok a felelősséget másra hárítani, de éppen ezt kell velük megbeszél-

ni, hogy csak magukat okolhatják a történtekért, senki mást. Nem voltak képesek csoportként a kitűzött célt megvalósítani. 

 

Rengeteg mindent lehet csinálni, legyen szó önvédelmi ismeretek tanításáról lányoknak, vagy a jobb agyféltekés rajzolás elsa-

játításáról, biztonságos szórakozásról, újságban szereplő negatív reklám kikereséséről, és hozzá kollázs segítségével tények 

felsorakoztatásáról stb. De elmehetünk fiatalkorú elkövető tárgyalására is, ha a gyerekek erre kíváncsiak. Természetesen min-

dent elő kell adni a záróesten. 
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5.5 A záróest 

 

A záróestet is a diákok szervezik és bonyolítják le munkacsoport formájában. Minden egyes projektet és tevékenységet be 

kell mutatni valamilyen formában. Elő kell adni a színdarabot, az önvédelmi mozdulatokat, a dalokat. Bemutathatók a projekt 

részei Power Pointos prezentációval, fényképekkel stb. 

 

A vendégek a szülők, rokonok, osztálytársak, érdeklődő, és természetesen elmaradhatatlanok a meghívott vendégek is. Ameny-

nyiben lehetséges, a záróest ne az iskolában legyen, hanem egy ünnepi alkalomra alkalmas teremben. Ha nem lehetséges, ak-

kor marad az iskola. A záróest is a projekt szerves része, pozitív befejezése, és ennek is különlegesnek kell lennie. 

 

 

6. Összefoglalás 

 

Cikkünkben az élménypedagógia működési mechanizmusát és a módszerrel elérhető eredményeket tekintettük át. 

 

A cikksorozat további részében az itt megfogalmazott elméletet konkrét példákkal bemutatva közérthetően fogjuk bemutatni. 

Felhasználhatók lesznek a mindennapi pedagógiai munkában, főképpen az osztályfőnökök, szabadidő-szervezők, ifjúságvé-

delmi felelősök számára, valamint a tanórán kívüli tevékenységek, szakkörök, kirándulások során. 

 

Játékleírásokkal, megvalósítási tanácsokkal látjuk el a módszert kipróbálni vágyókat, hogy bárki kedve és lehetősége szerint 

megtapasztalja, milyen feladatokkal tudja osztálya közösségét összekovácsolni, valamint bizonyos problémák megoldására 

hogyan ösztönözhető egy osztály úgy, hogy észre sem veszi, milyen komoly munkát végez, hiszen a diákok csak annyit érzé-

kelnek, hogy játszanak, és hogy élvezik a játékot. 

 

A szociális kompetenciák fejlesztése során a közösségben néha rejtve maradó, lappangó és sok feszültséget okozó konfliktu-

sok előtérbe kerülnek, és megoldódnak anélkül, hogy a diákok számára oly kevéssé kedvelt „lelkizésre” kerülne sor. Ráadásul 

a játék során fellépő problémákat a közösség maga tárja fel, a megoldást is ők javasolják és fogalmazzák meg. Ennek pedig az 

a pozitívuma, hogy nem váltjuk ki a serdülőkre jellemző ellenállást azzal, hogy tanácsokat osztogatunk nekik. A kortárscso-

port nyomását pozitív értelemben használjuk, és építjük a közösséget úgy, hogy azt a tagjai nem nevelésnek és kényszernek 

élik meg, így személyiségüket is formáljuk. 
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M1 

Belbin-teszt 

 

 

Az alábbi hét kérdés egyenként 8 lehetséges választ tartalmaz. Minden csoportban összesen 10 pontot használhat fel arra, hogy 

minősítse, az adott állítás mennyire jellemző Önre. A 10 pontot bármilyen arányban eloszthatja az állítások között, de egy 

kérdéscsoportra fel kell használnia ezt a tíz pontot (az adott pontok összege tíz legyen). 

Például: 

4 pont - rendkívül jellemző         (a) gyorsan észreveszem és megragadom a kínálkozó lehetőségeket. 

0 pont - egyáltalán nem jellemző    (b) szinte bárkivel együtt tudok dolgozni. 

2 pont - közepesen jellemző         (c) sosem fogyok ki az ötletekből. 

0 pont - egyáltalán nem jellemző    (d) kihozom a többiekből, amit a csapatért tenni tudnak. 

3 pont - nagyon jellemző            (e) mindent végigcsinálok, amit elkezdtem. 

1 pont – kevéssé jellemző           (f) ha a várható végeredmény indokolja, kész vagyok átmenetileg népszerűtlenné válni. 

0 pont - egyáltalán nem jellemző    (g) ismerős helyzetekben gyorsan meg tudom ítélni, mely lépések 

lennének célravezetők. 

0 pont - egyáltalán nem jellemző    (h) előítélet és elfogultság nélkül teszek alternatív javaslatokat, amelyeket indokolni is 

tudok. 

 

A hét kérdéscsoportra adott a összes pontszám nem haladhatja meg a 70 pontot. A minősítéseket írja a mondatok betűjele előtt 

található vonalra! 

 

0 – egyáltalán nem jellemző 

1 – kevéssé jellemző 

2 – közepesen jellemző 

3 – nagyon jellemző 

4 – rendkívül jellemző 

 

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 csak az időt vesztegetjük, és 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. 
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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. 

 

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 a személlyel, aki a leginkább 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! 

 Öt-

let-

adó 

For-

rás-

feltáró 

Koor-

dináló 

For

mál

ó 

Érté-

kelő 

Csa-

pat-

játé-

kos 

Meg-

va-

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) 

Össz.         
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A csoport számára hasznos személyiségek 

 

MEGVALÓSÍTÓ 

konzervatív, kötelességtudó, kiszámítható 

Céljai megegyeznek a csapat céljaival. A többiek megbíznak benne. A kitűzött célok elérése vezérli, hatékonyan és rendszere-

zetten dolgozik. Gyakran vállal föl olyan szerepeket, melyeket a többiek nem vállalnak. A döntéseket és elképzeléseket haté-

konyan 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 munkához 

szokott, fegyelmezett 

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 gyengéségeivel, és azon 

dolgozik, hogy a lehetőségeket kihasználja. Erős dominanciával és elkötelezettséggel bír a csoport céljai iránt. Nyugodt, bátorí-

tó, önfegyelemmel rendelkezik és támogató. Az elkötelezettséget értékeli. Nem kiemelkedőek a kreatív és intellektuális képes-

ségei. A csoport valós céljait és prioritásait meghatározza. Módszeres, összehangolja az együttműködést, mindenkinek megta-

lálja az erősségét. Meghatározó, de nem fölérendelődő, könnyen teremt és tart kapcsolatot másokkal, az emberekhez bizalom-

mal 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 stílusú, gyakran immorá-

lis 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. Alapvető szerepe a csoportban, hogy a csoportmunkának 

irányt adjon, egyesíti a törekvéseket és az elképzeléseket. 

ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI HIBÁI 

küzd a cselekvésképtelenség, a hatékonyság hiánya, az önelé-

gültség, az önáltatás ellen 

manipuláló, ingerültségre, türelmetlenségre és erőszakra 

hajlamos 

ÖTLETADÓ 

domináns, introvertált, individualista, kreatív, innovatív 

Ő dolgozza ki az innovatív ötleteket, a csoport működéséhez, tevékenységéhez és céljaihoz. A nagyobb összefüggések érdek-

lik, a részletek irányában elvesztheti érdeklődését. A csoport munkáját hatékonnyá teszi ötleteivel, elképzeléseivel. A tervek-

kel, 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 megol-

dást kitalálja és előreviszi. 

ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI HIBÁI 

komoly gondolkodású, új utakat keres, képzeletgazdag, nagy 

tudású, kiváló értelmi képességekkel rendelkezik 

a fellegekben jár, nem törődik a részletekkel és a formasá-

gokkal 

FORRÁSFELTÁRÓ 

kiegyensúlyozott, domináns, nyitott, törekvő, érdeklődő 

Beszámol az ötletekről és új fejlesztésekről a csoporton kívül, hasznos külső kapcsolatokat épít ki. Általában tudja, 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 rendelkezésre áll. Könnyen lelkesedik, de ugyanilyen könnyen el 

is veszti érdeklődését. Nyomásra van szüksége ahhoz, hogy feladatait végezze. 

ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI HIBÁI 

jó kapcsolattartó, jól értesült, meg tud felelni a kihívásoknak a kezdeti lelkesedés lankadásával elveszíti érdeklődését 
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ÉRTÉKELŐ 

kiegyensúlyozott, komoly, megfontolt, józan 

Az objektív elemzés, az ötletek és döntések értékelése jellemzi. Nem ragadja el a lelkesedés, és megóvja a csoportot 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 értékel-

ni. 

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 beállí-

tottsággal. 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. 

ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI HIBÁI 

jól reagál különféle személyiségekre és szituációkra, erősíti a 

csapatszellemet 

a kritikus pillanatokban határozatlan, krízishelyzetben dön-

tésképtelen 

 

BEFEJEZŐ 

precíz, rendszerető, lelkiismeretes, szorongó 

A haladást segíti és megóvja a projektet, amikor a lelkesedés kihálóban van. Jó tervező, alkalmazó. Zavarja, ha a csoport kisza-

lad az időből, és ha a munkát nem tudja befejezni. A haladás segítése, a határidők betartatása 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 befejezetlenül csekélységek miatt aggódik, nem tudja „elengedni magát” 
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M2 

Csoportértékelő lap 

 

10 perc időt kapnak az önértékelésre. Készítsenek egy max. 3 perces beszámolót a kérdések alapján a csopormunkáról! 

 

I. A csoportdinamika megítélése a csapatmunka szemponjából 

 

1. Hogyan működött a csapat önszerveződése? 

2. Miért működött a csoportmunka, vagy miért nem? 

3. Milyen problémák merültek fel a feladat megoldása közben a csoportban, és hogyan oldották meg őket? 

4. Mi volt az oka annak, hogy a feladatot sikeresen végrehajtották, vagy nem hajtották végre? 

5. Írják a legfontosabb eredményeket kártyákra – szedjék pontokba! 

 

 

 

II. A csoportdinamika megítélése a tagok szemponjából 

 

1. Ki adott sokat a csoport számára? 

2. Ki vett részt aktívan a megoldás megkeresésében? 

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

4. Kinek tartozol elnézéskéréssel? 

5. Ki veszi zokon mások visszajelzéseit? 

6. Ki figyeli meg alaposan a dolgokat? 

7. Ki az, akinek szinte mindig jó gondolatai vannak? 

8. Ki képes előre gondolkodni? 

9. Ki segít és támogat mindig másokat? 

10. Ki figyel oda mindig a biztonságra? 

11. Ki az, akire mindig lehet számítani? 

12. Ki tud jól meghallgatni és megérteni másokat? 

13. Ki a hangulatfelelős? 

14. Ki nem adja fel egykönnyen? 

15. Ki tartja össze a csapatot? 

16. Ki tartja szem előtt a közös cél elérését? 

17. Ki tud fair kritikát gyakorolni? 

18. Kiben bízik a legtöbb csapattag? 

19. Ki irányít? 

20. Ki adott nagy segítséget? 

 


