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Élménypedagógia 
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Az előző részben az élménypedagógia elméleti alapjaival ismerkedtünk meg, illetve egy egész tanéven keresztül tartó iskolai 

projektleírást ismertettünk. 

A következő részekben a módszer értelmezéséhez, működési mechanizmusának megértéséhez, illetve a programtervezés sza-

kaszain keresztül haladva az optimális fejlődés eléréséhez nyújtunk segítséget. Milyen körülmények és tényezők befolyásolják 

a tanulási folyamatot? Hogyan lehet a tapasztalati tanulást közösségivé tenni? Ezekre a kérdésekre is választ keresünk. 

 

Korcsoport: 5-14. évfolyam 

Fejleszthető kompetencia, képes-

ség: 

ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 

 konstruktív kommunikáció 

 érvelés 

SZEMÉLYKÖZI, INTERKULTURÁLIS ÉS SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK 

 szenzibilitás, empátia, érdeklődés, tisztelet, együttérzés 

 akaratérvényesítés, öntudatosság, identitástudat 

 helyzetfelismerés 

 döntéshozási képesség 

 asszertivitás, konszenzuskeresés, kompromisszumkészség 

 együttműködési készség, kooperáció 

 konfliktuskezelés, agressziókezelés, tárgyalókészség 

 kudarc- és frusztrációtűrés 

ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIÁK 

 felelősségtudat, tisztesség 

 szolidaritás 

 sztereotípiák, előítéletek leküzdése, tolerancia 

 környezettudatosság 

 demokratikus értékek, emberi és állampolgári jogok tisztelete 

Ajánlott időszükséglet: változó 

Eszközszükséglet: változó 

A módszer célja:  közösségteremtés 

 szociális és proszociális kompetencia-fejlesztés 

 bűnmegelőzés 

Munkaforma: indoor: egyéni, páros, csoportos, frontális 

projekt 

outdoor 
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ÉLMÉNYPEDAGÓGIÁS TRÉNER AKADÉMIA 

A KEZDETEK 

 

1 Alapfogalmak 

1.1 Feladat = kaland, élmény 

A feladatokon, kalandokon, élményeken olyan gondosan megtervezett, megrendezett tevékenységeket értünk, melyeknek vilá-

gosan meghatározott pedagógiai intenciójuk van, rizikói előzetesen felmértek. 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 bizony-

talan a kimenetele, figyelmet és motivációt ébreszt. Felébred a büszkeség és a vágy, hogy tetőtől talpig belevethessék magun-

kat 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. 

 

1.2 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 részt-

vevők attitűdjeit. A reflexió segítségével tartós viselkedésváltozást eredményezhet. 

A tréning intenzív képzési forma, minden érzékszervre ható feladatokat tartalmaz, és a résztvevők aktivitásán alapuló eljáráso-

kat 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 eredmé-

nyezhet, amikor nem egyezik azzal a képpel, amelyet a csoport vagy az egyén önmagáról vagy a feladat elvégzésének sikeres-

ségéről alkotott. Az egyén személyiségének, a csoport működésének korábban ismeretlen oldalai, hiányosságai mutatkozhat-

nak meg. Ezt a tréning során mindvégig kezelni szükséges. A tréner folyamatosan követi a folyamatokat és az egyének fejlődé-

sét, de saját személyiségét háttérbe szorítva a résztvevőkre koncentrál. Egy tréner legfeljebb 12-15 fős csoportot tud figyelem-

mel kísérni, nagyobb létszámú csoportnál két tréner szükséges. 

A reflexió során a csoport gyakran azzal oldja meg a konfliktust, hogy a körülményekre helyezi a hangsúlyt vagy a trénert 

hibáztatják. Ezért fontos, hogy az elemzés megfelelő szempontok szerint történjen, a feladatok kijelölésekor pontosan határoz-

zuk meg a célokat és az értékelés szempontjait. 

 

1.3 Tréner 

Ahogyan cikksorozatunk nyitó részében már utaltunk rá, az élménypedagógiában a feladatokat összeállító, levezető személye-

ket trénereknek nevezzük, abban az esetben is, ha nem tréning formájában történik az élménypedagógiai foglalkozás. A tréne-

rek egyenrangúak a résztvevőkkel, akkor is, ha életkorban, beosztásban vagy bármilyen hierarchiában más szinten helyezked-

nek el. 

A feladatuk az, hogy a résztvevők által meghatározott cselekvéseket erősítsék és támogassák. Ennek hatására a trénerek segít-

ségével a résztvevők saját maguk veszik át cselekvéseik és tanulásuk feletti felelősséget. Talán ez az oka annak, hogy az él-

ménypedagógiás 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 dönté-

sen 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 részt-

vevők 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, értel-

mezzék, 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 kompe-

tenciák határainak kipróbálását, annak megtapasztalását, hogy a csoport félelemmentes terében ezek kitágíthatók, a tanulást és 

fejlődést ezáltal hatékonyabbá tehetik. 
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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 ép-

pen 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, amiket 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 ez sem a trénernek kell kívülről megfogalmazni, 

erre rámutatnia nem szabad. Minden feladatot reflexió, értékelés követ, ahol a tréner csak és kizárólag kérdez. Ha a csoport-

tagok nem tudják megfogalmazni, hogy a sikert vagy az esetleges kudarcot mi okozta, akkor sem szabad véleményt nyilváníta-

ni. Azonban természetesen az a cél, hogy a csoport szembesüljön a hibákkal, ezért rávezető kérdésekkel segítünk abban, hogy 

a megfelelő konklúzió levonásra kerüljön. 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.) 

Fontos, hogy a résztvevők megfogalmazzák, hogy ki az ideális irányító, milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni, és milyen-

nek 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. 

 

1.4 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 közben megtanulnak 

konfliktusmentesen együttműködni, problémá(ka)t megoldani, érvelni, másokat meggyőzni, a csoport döntését elfogadni, ter-

vezni, végrehajtani, értékelni és átértékelni. 

A feladatok gyakran úgynevezett miniprojektek, amelyek teljes megvalósítási folyamatot tartalmaznak a tervezéstől a megva-

lósításon át az értékelésig, ezért a játék során bizony komoly tanulási folyamat zajlik le. 

Az önfeledt játéktól, az élmények puszta „fogyasztásától” abban különbözik egy élménypedagógiai foglalkozás, hogy minden 

egyes játék után értékelés, reflexió következik, ahol a tréner facilitátorként esetlegesen kérdésekkel vezeti le a csoport értékelé-

si folyamatát, bábáskodik abban, hogy az építő jellegű megjegyzések és megállapítások felszínre kerüljenek, és elhangozzanak 

annak érdekében, hogy beépülhessenek a csoport működési mechanizmusába, és így feladatról feladatra könnyebben, hatéko-

nyabban működjön a feladatmegoldás. A tréner időnként mediátori szerepet is ellát, amikor a konfliktusok felszínre kerülése-

kor az asszertív kommunikációs stratégiák alkalmazásával előre viszi az értékelést. 

 

Ha a csoportokat véletlenszerűen állítjuk össze, rendszeresen újra kell szervezni azokat, különben vesztes csoportok alakulhat-

nak 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 ki-

próbálják frissen szerzett tudásukat és társas képességeiket. Emellett azt a téves elképzelést is megakadályozza, hogy nem a 

csoport munkája, hanem bizonyos emberek jelenléte jelenti a sikert. 

A jól szervezett csoportmunka jelentős személyiségformáló, értékrend alakító hatással van a csoporttagokra: együtt gondolko-

dás, alkalmazkodás, összefogás, érvelés, meggyőzés, a másik tiszteletben tartása, az eltérő gondolkodás elfogadása, az össze-

tartozás élményének személyes megtapasztalása. 

 

2 Az élménypedagógia tanulási modellje
1
 

A tapasztalati tanulás egy állandóan változó és megújuló folyamat. Ahhoz, hogy ezt optimálisan ki tudjuk használni, az él-

ménypedagógia egy háromdimenziós modellre támaszkodik, amely az alábbi váltásokat tartalmazza: 

1. Célkeresési szakasz (orientálódás) 

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? 

                                                 
1 Senninger, Tom: Abenteuer leiten – in Abenteuer lernen, Ökotopiaverlag Münster, 2000., 28. oldal  
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2. Élmény (akció szakasz) 

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. Feldolgozás (értékelési szakasz) 

A kognitív feldolgozás folyamán az átéltekből tapasztalat és tudás válik. 

Megfigyelés 

Először a megfigyeléseket soroljuk föl. Ekkor tárgyi, ellenőrizhető lépéseket gyűjtünk össze. Tényeket és eredményeket ve-

szünk 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? 

 Hogyan érzem magam ennek tudatában? 

 Milyen következtetést vonok le mindebből? 

Transzfer 

Végül a felismerések mindennapokra történő kihatását vizsgáljuk meg. Amennyiben a nyert tapasztalatokat átvetítjük a min-

dennapokra, 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? 

 

 

Experiential Learning 

Szükségesség – Vízió - Tanulási klíma 

Élmény 

Az egyéni horizont kiszélesítése az isme-

retlen által nyert tapasztalattal. 

Újraorientálódás 

Célok találása, alkalmas kihívások keresé-

se. 

 

Feldolgozás 

Megfigyelés, értékelés 

Megítélés, transzfer 

A tanulás előfeltételei 

Akció szakasz Célkeresési szakasz 

Értékelési szakasz 
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3 Az élménypedagógia megvalósulási formái 

 

3.1 A magáért való élmény 

Ez a modell a szakirodalomban „The mountains speak for themselves  - A hegyek magukért beszélnek” fogalomhoz kapcsoló-

dik. 

Ide szinte kizárólag a természetben zajló sportok (kajakozás, rafting, hegymászás vagy túlélőtúrák) tartoznak. Az élménypeda-

gógia ezen ága mind a mai napig él. A pedagógiai cél itt a veszélygenerálás és a krízismegoldások edzése, a merés (risk-

taking), a bátorság. 

E modell kiindulópontja az, hogy az élmények már önmagukban is hatnak, és tudattalanul is tanuláshoz vezetnek. Az élmé-

nyekre történő reagálás csak spontánul történik. 

A modell súlypontja az öröm és a közös együttlét. Az ökológiai szempontok (természetvédelem, állat- és növényvilág) is fon-

tos szerepet játszanak. A természettel való felelősségteljes bánásmód mindenek előtt való, a természetről mint rendszerről 

gondolkodik. Ezáltal különbözik az élménypedagógia ezen formája a turizmustól. Az öngyógyítás teóriájának is nevezik: a 

természet és az élmény tisztítóan és gyógyítóan hatnak, és elegendőek ahhoz, hogy öntudatlanul is változásokat indukáljanak 

az emberben. 

Arra, hogy tanuljunk valamit a csoportdinamikáról és magunkról, ez a módszer alkalmatlan. Kérdéses marad az átélt élmé-

nyeknek a mindennapokba történő importálása is, a transzfer hiánya miatt pedig véleményünk szerint elmarad a hosszú távú 

hatás.  

 

3.2 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. 

 

3.3 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 tanulás felelőssége a résztvevőknél egyénileg 

van. Ezt „reflexión keresztüli tanulásnak” nevezzük, és abból indul ki, hogy az emberek leginkább arra hajlandóak, hogy ma-

gukon dolgozzanak, változásokat érjenek el úgy, hogy az eljárásmódot maguk határozzák meg és befolyásolják. Közben a 

résztvevőknek reagálniuk kell az átélt élményekre, és ezeket össze kell hasonlítaniuk az életük tapasztalataival. A trénerek 

feladata a folyamatok kísérése és támogatása. Rendelkezniük kell még a beszélgetések, viták levezetésének és moderálásának a 

képességével is. A tréner abban segíti a résztvevőket, hogy hogyan reflektáljanak a történtekre, 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. 

 

3.4 Anticipált tapasztalatok 

Ez a módszer az előkészítésben és az utómunkálatokban tér el: a résztvevőket felkészítik az előttük álló feladatra. Célzott kér-

désekkel 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, melyeket összehasonlítunk 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 céljaira 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 trénerek megnevezik a szabályokat, közlik a biztonságtechnikai előírásokat, és a feladatmegoldás előtt az elsajátítandó tanu-

lási 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? 

 

3.5 Metaforikus élménypedagógia 

Az élménypedagógiás tevékenységeket lehetőleg a résztvevők élethelyzetéhez és személyes céljaihoz hangoljuk. Ez azt feltéte-

lezi, 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 alko-

tott tapasztalat a résztvevők mindennapjainak tükörképe.  
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Ez a modell nem mindig zajlik feltétlenül a természetben. Így az élmények könnyebben átvihetők a mindennapokra. Osztályte-

rem, bútorok és használati tárgyak is élménnyé, élményforrássá válhatnak. 

 

4 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 tesz-

szük, de a meglévő személyiségkoncepciót nem értékeljük le. Az egyén „hozzátanul” a már meglévő ismeretekhez: a már meg-

lévő 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. a szükségességnek 

2. a víziónak és 

3. a tanulási klímának. 

 

A kiegyensúlyozatlanság zavarodottsághoz, egoizmushoz, káoszhoz, rendetlenséghez és konszenzushiányhoz vezet. Miközben 

a dolgokat újrarendszerezzük, megváltozik az értékítélet, az érzések, a gondolatok, a magatartásmód és a viselkedés. A bizony-

talanság 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. 

 

4.1 A szükségesség 

Első előfeltétele a tanulásnak az elégedetlenség, a probléma tudata, a zavartság. Éppen ezért nyitásként olyan feladatot szok-

tunk választani, ami rámutat azokra a zavaró tényezőkre, amelyek elkerülésével elindul egy tudatos feladatmegoldás, problé-

mafeltárás, kezelés és megoldás. Az elégedetlenség lesz az első motiváló tényező, mely változáshoz vezet(het). Ennek a fázis-

nak 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 pró-

bál 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 pró-

bál 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 magun-

kat, 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. 

 

4.2 A vízió 

A sikeres tapasztalati tanulás második előfeltétele egy értékes elérendő céllal, illetve megváltozott helyzettel kecsegtető elkép-

zelés, 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 tárhá-

zat biztosít a célkereséshez. 

 

4.3 A tanulási klíma 

A harmadik előfeltétel a bizalomteli légkör kialakulása és a csapat együttműködése. Pedagógiai szempontból a hatékony tanu-

lás 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 

részletesen foglalkozunk. A kudarc és a frusztráció indukálta rizikóval szemben a csapatnak és a trénereknek is pozitív, meg-

bízható 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 csapat-
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tagok válláról. A bizalomteli légkörről gondoskodnak, amelyben az egyének könnyebben kipróbálják magukat, képesek koc-

káztatni 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 feladatok-

kal. 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 végre-

hajtása 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 elfo-

gadás a csoportban. 

 Felelősség 

Azzal, hogy nem kívülről határozzuk meg az elsajátítandó célokat, lehetőséget biztosítunk az egyénnek arra, hogy képes le-

gyen 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 tanu-

lásáért és cselekedetéért, nagy lesz a motivációja arra nézve, hogy képes legyen felismerni és bevetni azokat a dolgokat, me-

lyek őt támogatják a célja elérésében. Az élménypedagógia elengedhetetlen része, hogy célokat állítsunk fel, és az elért ered-

mények 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. 

 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. 

 

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 

 

Előző cikkünkben jeleztük, hogy a projektek elengedhetetlen folyamatai a tervezés, a kompromisszumkötés, a megvalósítás 

megkezdése, a felmerülő problémák felismerése és megoldása, a munkamódszer megválasztása, értékelése és esetleges változ-

tatása. Következő lépésként azt tanuljuk meg, 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 következőkben és cikksorozatunk folytatásában a projektfázisokat mutatjuk be az előkészületektől az utómunkálatokig. 

1. Előkészítés 

2. Tájékozódás 

3. Identitásképzés 

4. Produktivitás 

5. Konfliktusok 

6. Reflexiók 

7. Újraszerveződés 

8. Búcsúzás 

9. Értékelés 

10. Utómunkálatok 
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A folyamatokhoz és a projektfázisokhoz kapcsolódóan néhány játékot is ismertetünk, de a későbbiekben további játékleíráso-

kat is olvashatnak a csoportdinamikus élménypedagógia (indoor feladatok) és az outdoor élménypedagógia részben. 

 

5.1 Előkészítés 

Az információgyűjtés és programtervezés időszaka. Az előkészítő szakasz feladata, hogy minél több információt gyűjtsünk a 

fejleszteni kívánt területről, a témáról, a célról és a résztvevőkről. Mivel a csapatépítésnek különböző formái lehetnek, így 

nehéz általános információkat adnunk. 

Az első tisztázandó körülmény tehát, hogy kik vesznek részt a „projektünkben”, ők mennyire összeszokottak, mennyire isme-

rik 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 különbsé-

gek, 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: 

 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? Megoldhatóak-e ezek a problémák? 

 Milyen eredmények születtek a munkafolyamat során? 

 Milyen tapasztalatokat szereztek? 

A bevezetésnek, a feladatok kibontásának és a nehézségi foknak illeszkednie kell a célcsoporthoz. Fontos, hogy a feladatoknak 

jól alkalmazhatónak, visszavezethetőnek kell lenniük a résztvevők mindennapjaiba. Ezért fontos az előzetes egyeztetés, cél-

meghatározás, hiszen ezek segítenek bennünket a hatékony feladatok kiválasztásához. 

 

A munkára való felkészülésnél nagy segítséget nyújthat a SWOT analízis elkészítése, mert azonnal jól láthatóak belőle a vár-

ható nehézségek. A SWOT mozaikszó angol eredetű. 

Strenghts (erősségek) 

Weaknesses (gyengeségek) 

Opportunities (lehetőségek) 

Threats (veszélyek) 

Az alapos helyzetfelmérés fontos a későbbi nehézségek elkerülésében és megoldásában. A táblázat kitöltéséhez megválaszo-

landó kérdések: 

 Milyen erősségeink vannak, amelyek segítenek a problémaszituáció teljesítésében? Melyek a résztvevők közös kíván-

ságai, mi a csoport célja, akarata. 

 Hol vannak a projekt megvalósulásának gyengeségei? Sok erős egyéniség nem jut kompromisszumra, nincs informá-

cióáramlás, 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. 
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SWOT analízis 

BELSŐ 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 

 

 

 

KÜLSŐ 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 

 

 

 

5.2.1 Néhány ismerkedő, bizalomépítő, „jégtörő” feladat 

Minden csoportdinamikai folyamatnak része a csoportmunka elején, vagy hosszabb szünetek után a jégtörő játékok alkalmazá-

sa. Ezeknek a játékoknak az a feladatuk, hogy a csoportot alkalmassá tegyék nehezebb feladatok elvégzésére, fenntartsák a 

figyelmet vagy levezessék a feszültséget. 

 

KÖRZŐ  

Időtartam : 20-30 perc 

Eszközök : labda 

Előkészítés : - 

 

A csoportvezető kezében egy labdát tart, és akinek dobja, annak valamilyen információt kell mondani magáról, amelyben előre 

megállapodtak. 

 Saját név 

 Annak a neve, akitől a labda érkezett 

 Annak a neve, akinek dobjuk a labdát 

 A név helyett egyéb információk is szerepelhetnek: foglalkozás, pozitív tulajdonság. 

Negatív tulajdonságot nem mondható, mert még összeszokott csoportoknál is komoly károkat okozhat a csapattagokban. A 

hirtelen döntés miatt átgondolatlanul is születhetnek ítéletek, ami pozitív tulajdonságok esetén nem baj. 

 

EVOLÚCIÓ 

Időtartam : 10-15 perc 

Eszközök : - 

Előkészítés : - 

 

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

1. Baktérium 

2. Hal 

3. Kutya 

4. Majom 

5. Ember 

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

játék. 

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. 

 

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 között. 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 hangzavar, 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. 
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A szabályok és megegyezések természetesen a feladatvégzés, a projekt vagy 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 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 további-

akról: 

 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. 

 

5.3.1 A szerződés elemei (Mellélet: Szerződésminta) 

 Biztonság 

Megegyezhetünk abban, hogy a biztonság a mentális és fizikai biztonságot is jelenti. Amennyiben valaki bármilyen veszélyté-

nyezőt észlel, az időkérés jelet felmutatva megszakítja az éppen folyó feladatmegoldást, és elmondja, amit látott vagy gondol. 

 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. 

 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. Ezért fontos, hogy ne a tréner sorolja fel, hanem min-

denki egy olyan magatartásformát nevezzen meg, amelyet a közös munka során betart. Az érzések és attitüdök magatartásfor-

mává alakítása azért hasznos, mert az nem kérdőjelezhető meg. 

 Visszajelzések adása 

A félreértéseket a visszajelzésekkel el lehet kerülni. A visszajelzések olyan közlési formák, amikor arról tájékoztatjuk a mási-

kat, hogy a viselkedését észleltük, értettük. A nyílt és őszinte visszajelzés közelíti saját önképünket a mások által rólunk alko-

tott képhez. Csak a kölcsönös visszajelzésekkel tudjuk elkerülni a félreértéseket, hiszen így történik meg a visszakapcsolás a 

kommunikációs folyamatban, így derül ki, ki és mit értett meg a verbális és nonverbális üzenetekből. 

Következő cikkünkben részletesen foglalkozunk a visszajelzésekkel a konfliktusokkal kapcsolatban. 

 

5.3.2 Néhány identitásképző, bizalomépítő gyakorlat 

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 cso-

portkohéziót, 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. 

 

A SZABADSÁG KAPUJA 

Időtartam : 5-10 perc 

Eszközök : - 

Előkészítés : - 

Egy önként jelentkező játékos kimegy a teremből, közben megállapodik a csoport körbe áll. A körből a visszajövő játékosnak 

egy kapun keresztül lehet kimenni, 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. 

Tanácsok, tapasztalatok 

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 mennyi-

re volt egyértelmű és érthető. 
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HELYCSERE 

Időtartam : 10 perc 

Eszközök : tornapad vagy egy nagy kidőlt fatörzs 

Előkészítés : - 

 

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. 

Tanácsok, tapasztalatok 

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. 

Ha valaki leesik, akkor az elejéről újra kell kezdeni a feladatot. 

 

BIZALOMVIRÁG 

Időtartam : 10 perc 

Eszközök : tornapad vagy egy nagy kidőlt fatörzs 

Előkészítés : - 

 

A résztvevők egymás kezét fogva körbe állnak. A játékvezető egytől kezdve mindenkinek sorban megmondja, hogy váltakozva 

egyes vagy kettes számot kap. Amikor jelez, akkor az egyes számúak befelé, a kettes számúak kifelé dőlnek. 

Tanácsok, tapasztalatok 

Ha a csoport páratlan számú, akkor a trénernek is be kell állnia a körbe. Amikor 

mindenki megkapta a számát, akkor meg kell bizonyosodnunk, hogy tudják is a 

számot, mert ha valaki eltéveszti, hogy merre kell dőlnie, akkor eleshetnek. 

Akkor lesz jó a feladat, ha mindenki el meri engedni magát, és teljes testével előre 

vagy hátradől. Előfordulhat, hogy elsőre csak óvatosan csinálja, ilyenkor érdemes 

megismételni a feladatot, hogy megtapasztalják, milyen érzés, amikor a társak 

egymásba kapaszkodva tartják egymást. 

 

6 Összegzés 

Ebben a cikkben megtettük az első lépéseket az élménypedagógiás foglalkozások 

vezetésének útján. 

Egy új fázis határán vagyunk most. A következő cikkünkben a produktivitás fázi-

sának ismertetésével folyatjuk. Bemutatunk különböző nagyfeladatokat, és beszélünk a feladatmegoldás során jelentkező konf-

liktusokról és azok megoldási lehetőségeiről. 
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Melléklet 

Szerződésminta 

 Elhelyezkedés 

A csoport mindig körben áll vagy ül, mikor megbeszélünk valamit. Mindenkinek egyformán idetartozónak kell magát 

éreznie. Körben állva vagy ülve jól láthatjuk egymást. 

 A tréner szava szent 

Amikor a tréner mond valamit, azt mindenki betartja, mert a saját és mások biztonsága a legfontosabb. 

 Figyelem 

Egyszerre csak egy személy beszél, és senki nem vág a szavába. Ha mondani szeretne valamit, jelentkezik. 

 Pontosság 

A megbeszélt időpontokat (szünet, kezdés), és a feladatokra kapott időt pontosan be kell tartani. 

 Mindenki a csoport tagja 

Ezt csak a trénerek változtathatják meg. Ha a csoport nem ért egyet valakinek a személyével, akkor ezt megbeszéli. 

 Jelen-lét 

Mindenki maga felelős a saját tetteiért, odafigyel arra, amit csinál. 

 Visszajelzés 

Mindenkinek törekednie kell arra, hogy a többiekre odafigyeljen, és konstruktív visszajelzést adjon. Nyíltan és őszintén 

beszélünk a csoportban. 

 Én-közlések 

Mindenki a saját nevében, önmagával, saját érzéseivel kapcsolatban nyilatkozik, lehetőség szerint egyes szám első sze-

mélyben. 

 Titoktartás 

Amit a csoportban megbeszélünk, azt mindenki bizalmasan kezeli. 

 Passzolás joga 

Senkit sem szabad kényszeríteni semmire. 

 

 

A szabályokat felírjuk, és mindenki aláírja, aki szeretne részt venni a közös munkában. 

 


