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Élménypedagógia 

3. 
 

Az előző részben az élménypedagógia módszer értelmezéséről, a működési mechanizmusról olvashattak. 

A továbbiakban a programtervezés szakaszain keresztül haladva mutatjuk be a tréner feladatait. Megismerkedtünk az előkészí-

tés, a tájékozódás és az identitásképzés szakaszával. Most következzen a legfontosabb szakasz, a tényleges munka, a produkti-

vitás időszaka és az ezzel kapcsolatos kérdések, valamint a konfliktusok kezelésének ismertetése.  

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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A MŰKÖDÉS FOLYAMATA 

 

1 A produktivitás időszaka 

Cikksorozatunk előző részében áttekintettük az alapfogalmakat, az élménypedagógia tanulási modelljét, megvalósulási formá-

it, és elkezdtük a produktivitás fázisának tárgyalását is. Ismétlésképpen: a produktivitás a kooperáció és a problémamegoldás 

folyamata, ahol megfelelő és testre szabott kihívásokat állítunk a csapat elé, és mellettük állunk a kritikus pillanatban, hogy 

segítsük őket, hiszen az úgynevezett nagyfeladatokban bonyolult, komplex problémamegoldás történik. A feladatok célja a 

stratégiaalkotás és az együttműködés fejlesztése.  

A produktivitás helye a programtervezésben: 

1. Előkészítés 

Az információgyűjtés és programtervezés időszaka. Az előkészítés során a megfelelő eszközök beszerzése és a felmerülő prob-

lémák kezelése is fontos feladat. 

2. Tájékozódás 

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

3. Identitásképzés 

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

4. Produktivitás 

A kooperáció és a problémamegoldás folyamata. 

5. Konfliktusok 

A konfliktusok felismerése, tudatosítása és kezelése. A tréner(ek) és a csoport közös feladata, hogy meghatározzák, mik okoz-

zák a csoport problémáit, kríziseit, és hogyan bánjanak ezekkel. 

6. Reflexiók 

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

7. Újraszerveződés 

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

8. Búcsúzás 

A tréner(ek) projektzárással és elválással kapcsolatos feladatai. 

9. Értékelés 

Az eredmények elmélyítésének lehetőségei. 

10. Utómunkálatok 

A projekt eredményeinek elmélyítése és értékelése. 

A produktivitás fázisában végzett nagyfeladatokban bonyolult, komplex problémamegoldás történik. Minden feladatban szük-

ség van a korábban elsajátított készségek használatára, a csoportszerepek gyakorlására és a tanult módszerek alkalmazásra. A 

játékok egy része balesetveszélyes, ezért mindenkinek fokozottan vigyázni kell a saját és társai testi épségére, egészségére. A 

trénerek feladata ennek szigorú felügyelete. 

A nagyfeladatok, a kötéltechnika és a hosszabb projektek elengedhetetlen követelménye a biztonságtechnikai előírások ismere-

te és betartása, a kockázatok és veszélytényezők felmérése, minden folyamat megtervezése a legapróbb részletekig. 

Az élménypedagógiás programok legnagyobb kockázati tényezőjét abban látjuk, ha valaki úgy kezd el foglalkozást, tréninget 

vezetni, hogy nincs tisztában a lehetséges következményekkel. Itt nemcsak a kötéltechnikai szakismeretek meglétéről vagy 

hiányáról van szó, hanem arról is, aki úgy fog bele bármilyen feladat végrehajtásába, hogy nincs tisztában azzal, hogy a mód-

szer mély érzelmeket, félelmeket, frusztrációkat mozgat meg, melyek lezárás, megfelelő levezetés nélkül tovább dolgozhatnak 

a résztvevőkben, és ez ellenkező hatást eredményez, nem a tanulást serkenti, hanem károsan befolyásolhatja a személyiség 

fejlődését. A nagyfeladatok leírásában ezért különösen fontosnak tartjuk a figyelem felhívását a biztonsági követelményekre és 

a reflexió során megbeszélendő kérdésekre. 

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

Soha ne engedjünk meg a feladatleírásban vagy a tapasztalatok szerint előzetesen tiltott vagy sérülést okozó mozdula-

tot, módszert. 

A tréner köteles jól hallhatóan először szóban közbeavatkozni, amennyiben akár a tervezési folyamatban veszélyforrást 

érzékel. 

Amennyiben ezt a csapat figyelmen kívül hagyja, meg kell akadályozni a veszélyes cselekedet (mozdulat vagy technika) 

folytatását, és a reflexiós körben ki kell térni ennek megbeszélésére. 
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1.1 Biztonsági standard 

A biztonságnak mindent meg kell előznie. Ha valaki nem rendelkezik megfelelő szaktudással a csoportvezetés terén, illetve 

magas kötéltechnikai feladatok esetén nincs megfelelő végzettsége, melyet oklevéllel tud igazolni, akkor a tréning szervezése 

és levezetése a metaforák használatával élve annyira veszélyes, mintha valaki olyan autóval száguldozna, melyen nem műkö-

dik a fék. 

Ha szervezett élménypedagógiai programot keres az osztályának, akkor kérjen referenciaként intézményeket, neveket, telefon-

számokat, és személyesen is győződjön meg arról, hogy jó és értő szakembert választott. Érdemes alaposan utánanézni, mert az 

egyre bővülő tréningpiacon sajnos minden kapható. Számos határtalan önbizalommal rendelkező, magát trénernek valló sze-

mély kínál nem olcsón élménypedagógiás foglalkozást, tréninget. Legyünk gyanakvóak és bizalmatlanok ezért a megfelelő 

szakember kiválasztásakor. Kérjük el a kötéltechnikás képzettségét igazoló dokumentumait, és figyelmesen nézzük is meg, 

hogy hol és mikor, hány órás képzésen szerezte. Ugyanígy járjunk el a tréningvezető kiválasztásakor is. A referenciák elen-

gedhetetlenül fontosak, hiszen lehetőleg ne a mi rendezvényünk legyen a tréner debütálása, vagy ha igen és ehhez mi hozzájá-

rulunk, akkor a szolgáltatási díjban ez mutatkozzon meg. Ne spóroljunk az idővel, hívjunk fel néhányat a megadott referenci-

ákból, és érdeklődjük meg, hogy elégedettek voltak-e a trénerrel. Egy 30 órás képzés elvégzése igen csekély ahhoz, hogy profi 

tréningeket szervezzünk és bonyolítsunk le. De elegendő lehet ahhoz, hogy a saját családunkkal, osztályunkkal vagy csapa-

tunkkal elkezdjünk kísérletezni, és egyszerűbb, egyéb szakértelmet nem igénylő feladatokat játszani. 

A kötéltechnikát igénylő feladatok végrehajtását azonban ekkor is bízzuk mindig szakemberre! És ne feledkezzünk meg a 

biztosítás kötéséről se ilyen esetekben. 

A projekt megtervezésekor mindig fektessünk nagy hangsúlyt a résztvevők tájékoztatására, mert nagyon fontos a bizalom 

elnyerése. Minden feladatnál ügyeljünk a célcsoport életkorának megfelelő felvilágosítására. Amennyiben 18 év alatti fiatalok-

ról van szó, akkor minden esetben szükséges a gondviselő tájékoztatása és írásbeli hozzájáruló nyilatkozata is. Soha ne mu-

lasszuk el felhívni a figyelmet a veszélyforrásokra, hiszen így lesznek képesek a résztvevők erre odafigyelni, ezeket elkerülni. 

A veszélyesebb feladatoknál (bekötött szemmel végzendő, mozgásos, illetve kötéltechnikás gyakorlatok) alkalmazzunk mindig 

több trénert, akkor is, ha 12 főig általában csak egy trénert követel meg a standard. 

Az előző cikkünkben részletesen leírt „(tanulmányi) szerződés” fontos eleme, hogy a „tréner szava szent”, amit a tréner mond, 

azt feltétel nélkül végre kell hajtani, különös tekintettel a biztonságot érintő kérésekre, felszólításokra. A munka megkezdése 

előtt azt is tanítsuk meg a résztvevőknek, hogy a tréning során történjen bármi, az emberi élet védelme mindent „felülír”, a 

biztonság mindennél fontosabb, és ha erre van szükség, akkor minden egyéb tevékenységet, játékot, feladat-végrehajtást abba 

kell hagyni. 

Ezt érdemes egy kisebb feladatba beépítve ellenőrizni is. Ne lepődjünk meg, ha nem várt tapasztalatokra teszünk szert. Igen 

mélyen gyökerező, heves érzelmeket is megmozgató, akár támadó jellegű csoportmagatartással is szembesülhetünk kiértékelé-

sekor. A vélemények ugyanis eltérőek. A cél nem a tagok meggyőzése a mi látásmódunk és gondolatmenetünk helyességéről, 

hanem a reflexiós körben a probléma megvitatásra bocsátása, hogy a résztvevők maguk dönthessék el, mi helyes és mi nem. 

Még felnőtteknél is gyakran gondot okoz, hogy a játék hevében megfeledkeznek társaikról, segítőikről, és annyira a feladat 

megoldására koncentrálnak, hogy nem figyelnek egymásra, a külvilágra.  

Amikor új technikát tanítunk a csoportnak, 

 Térjünk ki arra is, hogyan álljanak ideálisan, hogy mindenki mindenkivel szemkontaktusban legyen, hogyan kerüljék el a 

káoszt a feladatmegoldás tervezése közben. 

 Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy elmondjuk nekik, kérjenek a többiektől visszajelzést az érzelmi és fizikai állapotuk-

ról, főképpen a veszélyes feladatoknál. 

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

ják. 

 Arra is hívjuk fel a figyelmet, hogy mindenki kérdezzen hangosan és érthetően, ha valami nem világos: „Álljunk meg. Én 

nem tudom, hogy most mit kell csinálnom!”, „Mehet?”, „Készen vagyunk? Igen. Jó, akkor indulok.”  

Növeli a biztonságot, ha a trénerek pontosan, lépésről lépésre megtervezik a napi munkarendet, a feladatokhoz szükséges esz-

közök mindig pontosan rendelkezésre állnak, hiszen így nem vonja el a figyelmüket a hiánypótlás. 

1.2 A foglalkozás(ok) anyagának összeállítása 

A foglalkozások anyagának megtervezésekor a legfontosabb, hogy kitűzzük előre az elérendő célt. 

Emellett a következő tényezőket is figyelembe kell venni. 

 Meg kell vizsgálni, hogy milyen csoporttal fogunk dolgozni. Például a tagok ismerik egymást és a trénert vagy nem. Bizo-

nyos szempontok szerint mennyire homogén a csoport (életkor, nem, foglalkozás). Fontos, hogy hány fős a csoport, 12 fő-

nél nagyobb csoport esetén kisebb csoportokat kell kialakítani. 

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

 Milyen erőforrások állnak rendelkezésre (segítők száma, tárgyi feltételek). 

Kitűzendő cél lehet például, hogy az osztályunk fegyelmezettségét növeljük. Ilyenkor természetesen nem kell ismerkedős 

feladatokat csinálnunk velük, hiszen előfordulhat, hogy már évek óta az osztályfőnökük vagyunk. Azonban egy nyitófeladat 

elvégzése jó választás lehet, hiszen a játék egészen más, mint az iskola, egy tanóra vagy akár egy kirándulás. Az élménypeda-

gógiának éppen az a lényege, hogy olyan információkat, rejtett erőforrásokat is képes a felszínre hozni, amit akár egy évek óta 

csupán iskolai környezetben folyó osztályfőnöki munka nem derített ki. Ennek nem az az oka, hogy nem végezte jól a munká-

ját az osztályfőnök, hanem egyszerűen más szituációba hozzuk a gyerekeket, más környezetben kell alkalmazkodni egymás-

hoz. Valljuk be, hogy az iskolai környezet kevéssé hozza felszínre azt, hogy hogyan viselkednek a gyerekek például akkor, ha 

rettegnek valamitől. És itt most nem egy dolgozattól való félelemre gondolunk. 

A foglalkozás megtervezése éppen ezért kulcsfontosságú, és nagy körültekintést igényel. Első lépésként számba kell venni 

tehát a fent már felsoroltakat (mit szeretnénk elérni vagy fejleszteni, hány fős és milyen összetételű a célcsoport, mennyi idő áll 

rendelkezésre, milyen a helyszín, rendelkezésre állnak-e az erőforrások). 

Az élménypedagógiával remekül fejleszthetők: 

 a fegyelmezettség,  

 a tervszerű cselekvés,  

 a bizalom,  

 a versengés,  

 a sztereotípiák, előítéletek kezelése, 

 az összetartozás, 

 a kommunikáció, 

 az önálló munka stb. 

Ehhez természetesen tudni kell, hogy melyik feladat mire jó és mit fejleszt. Így ezt külön alfejezetben nem fejtjük ki. Minden 

feladat leírásánál szerepeltetjük azokat a kompetenciákat, amelyeket fejleszthetünk. A feladatleírásból és a javaslatokból kide-

rül, hogy mire alkalmas elsősorban az adott feladat. 

A felsorolt feladatokat tovább lehet fejleszteni, át lehet alakítani. Csak arra kell ügyelni, hogy ne növeljük a végrehajtás rizikó-

faktorát, vagy ha igen, akkor legyünk erre felkészültek. A tréner minden egyes foglalkozással fejlődik, egyre magabiztosabb 

lesz, így képes a tanultakat nemcsak hasznosítani, hanem szelektálni és új ötleteket kitalálni is. Erre szokták azt mondani, hogy 

határ a csillagos ég. 

Mi is tanultunk már feladatot, amit módosítottunk, mert nem tetszett benne valami, vagy egy bizonyos cél elérése érdekében 

egy másik vonalat akartunk erősíteni, vagy csak egyszerűen izgalmasabbá akartuk tenni. Nem utolsó sorban pedig azért is 

módosíthatunk egy feladaton, hogy kevéssé legyen erőforrás igényes, mert valamely előírt előfeltétel vagy eszköz nem áll 

rendelkezésre, nem szerezhető meg. 

Az összeállításnál tehát ügyelni kell arra, hogy mit és miért teszünk, a terv illeszkedjen a hely, az idő és az erőforrások adta 

lehetőségekhez. 

2 A nagyfeladatok működése 

2.1 A siker előtti pillanat: S-1 

Főleg a trénereken múlik a gondos és elővigyázatos szemmel kísérése minden egyes résztvevőnek. Nekik van a legtöbb befo-

lyásuk arra, hogy a tagok mennyire tudatosak és mennyire veszik komolyan a folyamatokat. A továbbiakban ezt a tanulási 

folyamatot és a vele kapcsolatos tréneri feladatokat írjuk le.  

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

pedig jelöljük S+1-nek. 

Az áttörés előtti pillanatban a résztvevők a tanulási zónájukban mozognak, de igen közel vannak a pánik zónájukhoz. Így a 

bizalomharang feladatnál a dőlés pillanatában bizonytalanságot, kétséget és félelmet éreznek. 

Minél közelebb jut valaki a saját határaihoz, annál nagyobb a bizonytalansága és a félelme. 

A saját tapasztalati horizont és cselekvőképesség elérését gyakran „a hasunkban bizsergő, furcsa érzésként” éljük át. Megje-

lennek a stressz-reakciók: a testfunkciók felgyorsulnak, kiver bennünket a veríték, rekedt lesz a hangunk, hevesen ver a szí-

vünk stb. 

Sokszor élénk párbeszédet folytatunk magunkban: 

„Nem tudom megtenni!” „Nem merem!” „Nem fog sikerülni!” 

„Megőrültem?” „Úgy érzem, megüt a guta!” „Úgy érzem, mindjárt kiszakad a szívem.” 
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Mindez a másodperc tört része alatt megy végbe, a régi és az új határán. Itt dől el, hogy a résztvevő feladja, vagy megragadja 

az új kipróbálásának lehetőségét. 

A legáltalánosabban elfogadott meghatározás szerint a stressz a szervezet válasza bármilyen külső vagy belső hatásra. A 

stresszt az emberek többsége negatív jelenségnek gondolja, holott biológiailag éppen az új helyzetekhez való alkalmazkodást, a 

túlélést szolgálja. 

A stressz-elmélet megalkotója, Selye János szerint a stressz az élet sava-borsa, stressztől mentes állapot nem létezik az életben. 

Minden inger, amely bennünket ér, választ vált ki szervezetünkből. Az erős (pozitív vagy negatív) ingereknél a válasz is 

intenzív. A stressz-válasz az alkalmazkodást jelenti. A félelem, a feszültség által kiváltott fiziológiai változások életfontosságú 

szerepet töltenek be. A szimpatikus idegrendszer által kibocsátott ingerek az adrenalin-szint megemelkedésével járnak. 

Lehetőséget teremtenek a gyors védekező reakcióra. 

Ma a feszültség, illetve a stressz érzése, valamint a hozzá kapcsolódó fiziológiai változás ritkábban tölti be eredeti funkcióját, 

ezért káros hatású lehet. 

Tudatos használata azonban segítséget nyújthat a tanulási folyamat lehetőségeinek tágításában. A kontrollált stressz kiváltása, 

a pánikzóna kontrollált használata alkalmas a tanulási zóna tágítására. 

Az úgynevezett GAS (generális adaptációs szindróma), három szakaszra bontható. Az első akkor következik be, amikor a 

találkozunk egy ingerrel, és arra a figyelem fokozásával válaszolunk, ez az „alarm-reakció”. Ezt követi az alkalmazkodás, 

amely ha túl sokáig tart vagy túl nagy erőfeszítést igényel, elvezet a harmadik szakaszhoz, a kimerüléshez. 

A stresszel kapcsolatban beszélhetünk „jó stresszről” (eustressz) és „rossz stresszről” (distressz). Közös bennük az ébresztő 

hatás. Idegesség, meglepetés, öröm hatására az éberség növekszik, a tudatunk egyvalamire fókuszál vagy azért, mert fél tőle, 

vagy mert érdekesnek találja. 

A stresszhez való viszonyulásunkban nagyon különbözünk. Vannak, akik kifejezetten kedvelik az intenzív helyzeteket. Ilyen-

kor átadják magukat az adrenalinnak, ezért keresik az ilyen helyzeteket. Az emberek többsége azonban nem szereti, ha teljesen 

uralkodik rajta valamely erős inger vagy érzelem. A bizonytalanság és a félelem megélése a legtöbb ember számára kellemet-

len. Éppen ezért próbálják meg sokan tudattalanul is a megszokott védelmi mechanizmusokkal, viselkedésformákkal kontrol-

lálni a helyzetet. Ez ahhoz vezethet, hogy bizonyos résztvevők olyan módszerekhez folyamodnak, mint a megfutamodás, a 

nevetés vagy a személyeskedés, mert így képesek az érzéseiket elutasítani, vagy éppen úrrá lenni rajtuk. Előfordulhat, hogy 

régi képek, szituációk, emlékek kerülnek napvilágra, visszaemlékeznek egy olyan helyzetre, ahol ugyanígy érezték magukat. 

Éppen ezeknek az összefüggéseknek kell a felszínre kerülniük, és arra kell, hogy sarkalljuk a résztvevőket, hogy tudatosan kell 

a kihívással szembe nézniük, öntudatosan cselekedniük. A döntésüket pedig a régi cselevési sémáik, a saját önképük, de a 

csapathoz fűződő kapcsolatuk és a tőlük nyert támogatás, buzdítás is befolyásolják. 

Ezért kell a trénereknek tudatában lenniük, hogy milyen pszichikai elutasítási mechanizmusok léteznek, ezeket azonosítaniuk 

kell, és meg is kell nevezniük őket. Mindegy, hogy a személy hogy dönt, mert a helyzet annyi értékes információval gazdagít 

mindenkit, hogy bőven lehet róla beszélni az értékeléskor. 

A stressz-reakciók mértéke és az erre adott válaszok fontos információkat nyújthatnak az egyes ember személyiségéről és a 

csoport működéséről. Az erősebb reakciók jelzik a helyzet közelségét a pánik zónához, a válaszok pedig az egyén és a csoport 

alkalmazkodóképességének határait mutatják. 

 Élettani tünetek: megemelkedett pulzusszám, szaporább légzés, izomfeszülés, magas vérnyomás, kitágult pupillák. 

 Pszichológiai tünetek: aggódás, bizonytalanságérzés, türelmetlenség, izgatottság, idegesség, koncentrációs problémák, 

döntésképtelenség, balsikertől való félelem, közömbösség. 

 Védekező reakciók: agresszivitás, visszautasítás, tagadás, negatív hozzáállás, befelé fordulás, menekülési kényszer, elszi-

getelődés, ésszerűsítés, „fejét a homokba dugja” effektus, megbánás. 

A stresszre adott válaszok sokfélesége mutatja, hogy mennyire fontos a tréner számára, hogy megfelelően értékelje ezeket a 

reakciókat, és észrevegye a figyelmeztető jeleket, amelyek a negatív stressz-hatások irányába tolják el a feladatmegoldást. 

Fontos az is, hogy felismerje azokat a személyiségjegyeket és reakciókat, amelyek a túlzott kockázatvállaló, adrenalin-függő 

személyiségekre jellemzőek, mert a veszélykeresés szélsőséges szituációkban, határhelyzetekben komoly problémát okozhat. 

Az S-1 pillanatában – azaz a kritikus pillanatban – nagy a kísértés a csapat és a tréner számára, hogy mindenkit egyenként 

átkényszerítsenek a határaikon. Ezt a döntést azonban mindenkinek magának kell meghoznia. Az izgalmi állapotot az egyén 

szorongásnak, feszültségnek, félelemnek érzékeli. A hatékonyság, teljesítőképesség függvényében középen, tehát optimális 

feszültségszinten teljesít az ember a legjobban. Ekkor a legéberebb, koncentrálóképességét a legjobban tudja összpontosítani, 

problémamegoldó képessége a leghatékonyabb. A feszültség-szint emelkedésével hatékonyságunk drasztikusan csökken, is-

mert jelenség az erős stresszt okozó esemény hatására történő leblokkolás. A döntő pillanat az, amikor képesek vagyunk a saját 

határainkon túllépni. Ezért fontos, hogy minden érintettnek magának kell uralnia a bizonytalanságát. Ez a lépés hozza meg az 

áttörést az új tudás és magatartás megértéséhez. A saját tapasztalati horizontunk szélesedik. Már a kísérlet is sikernek tekinthe-

tő, ha pedig az érintett személy túllép önmagán, akkor a magatartási szokásain kívüli lépéseket mert tenni. Még ha nem áll is 

be rögtön változás, már egyedül az élmény, hogy kockára tette magát, sikerélményt hoz. 
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A bizalmas atmoszféra és az előre megbeszélt segítségnyújtási módok könnyíthetik a döntést: erre sor kerülhet úgy, hogy 

beszélgetünk a résztvevőkkel. Egyeseknek elég egy kis bátorítás, mások inkább egyedül szeretnek összpontosítani. A verbális 

kontaktus alapvetően bizalmat ébreszt, biztonságot ad, mert érzik, hogy nincsenek egyedül. A csapat összetartása tudatosabbá 

válik. Ennek ellenére nem szabad senki helyett dönteni! Egy sikertelen kísérlet vagy visszalépés esetén is kockára teszi magát a 

résztvevő a csapattagok előtt! Ezt pedig nem csak elfogadni, hanem kihívásként értékelni is kell. Ha túl nagy emocionális 

izgalom lenne úrrá a társaságon, trénerként minden pillanatban megálljt parancsolhatunk: ez az a helyzet, ahol megrekednek a 

csapattagok, sem lelkileg, sem pedig testileg nem képesek a bénulástól továbbmenni, vagy stressz és bosszúság lesz rajtuk úrrá. 

Miközben a trénerek megállítják a folyamatot, vagy a résztvevők egy lépést tesznek hátra, lehetőség nyílik a helyzet 

vizsgálatára. Ebben a pillanatban nagyszerű lehetőség nyílik analógiákra és a mindennapokban előforduló helyzetekkel történő 

összehasonlításra: 

 Felismerhető az érintett személy(ek) részére viselkedési minta? 

 Nincs még elég önbizalom, hogy átlépjék a saját határaikat? 

 Milyen segítséget lehet ezen a határon igénybe venni? 

Semmiképpen nem ajánlatos elvont vitát kezdeményezni. Inkább találjunk egy-két jellemzést, amelyek a helyzetet enyhítik 

vagy egy későbbi megbeszélés kiindulópontját jelenthetik: 

 „Mondd el egy szóval, mit érzel most!”” 

 „Mi történik most veled?” 

 „Találj egy kiindulópontot!” 

 „Nézz egy pillanatra magadba, és nézd meg/érezd, mi történik most.” 

 „Mit mond a belső hangod?” 

2.2 Támogatás a „kritikus pillanatban” 

Ha valakit az a gondolat foglalkoztat, hogy feladja, vagy egy lépést hátrálni szeretne, és biztos talajra kívánkozik, akkor a tré-

nerek szenzibilitására van szükség. Itt van ugyanis a megfelelő alkalom, hogy valakit új tapasztalathoz segítsünk. Az élmény-

pedagógiás foglalkozás magában csak egy alkalom a hatékony és tartósan ható tanulási tapasztalat megszerzéséhez. A vezetés 

feladata, hogy a rizikó feletti kontrollt gyakorolja, és a fizikai és pszichikai biztonságról gondoskodjon. 

Az alábbi tényezők pozitívan befolyásolják a határközeli magatartást: 

REMÉNY 

Ha tudatosan azon dolgozunk, hogy egy problémát megoldjunk és ettől eredményt várunk, különböző módon munkálkodha-

tunk reménytelin a kritikus pillanatban. A trénerek beszámolhatnak korábbi résztvevők pozitív tapasztalatairól, megemlíthetik 

a célokat és a várt eredményeket, segítenek a résztvevők egyéni céljainak elkülönítésében és a megfelelő részfeladatok kiosztá-

sában. 

BIZALOM 

Előfeltétele, hogy képesek legyünk kockáztatni. A bizalomnak ki kell alakulnia és meg is kell mutatkoznia. Itt szó lehet az 

egymás közötti bizalomról, a trénerekhez fűződő bizalomról, az eszközökbe vetett bizalomról, és hogy mindenki megbízik-e 

saját magában. 

Minél erősebb a bizalom, annál könnyebb a feszültségek átélése, a problémák áthidalása. A reakciók a megfigyelések közép-

pontjába kerülnek, és értékes információkkal látnak el bennünket. A trénereknek arra kell ügyelniük, hogy megfelelőképpen 

fokozzák a kihívásokat, és bizalomfeladatokkal célzottan fejlesszék a bizalomteli légkört. 

ÉRZÉSEK 

Sokan azt tanulták, hogy az érzéseinket el kell nyomni, nem szabad őket kifejezésre juttatni. Az áttörés előtti pillanatban az 

érzések fokozódnak, izgatottá válunk, türelmetlenek és bizonytalanok leszünk. Mikor az érzéseink ilyen erősen megrohannak 

bennünket, lehetőség kínálkozik, hogy tudomást vegyünk róluk, és tanuljunk is belőlük. A trénerek fordítsanak különös fi-

gyelmet arra, hogy mindenki mondja ki, mit érez. 

TEST 

A határközeli élmény hatására különböző testi jegyek is megjelennek, a testbeszéd megerősödése is előfordulhat, 

nyelőcsőgörcs, görbe hát, izzadó kezek, beroggyanó térd. Itt a trénerek a résztvevők figyelmét a testük üzenetének 

felismerésére és értelmezésére irányíthatják: „Mit üzen a tested ezzel a testtartással?” Mivel az érzelmek és a test kölcsönösen 

befolyásolják egymást, egy megváltoztatott testtartás is apró hozzájárulás lehet a félelem uralásához, az önbizalom 

felépítéséhez, miközben a tréner felszólítja a résztvevőt, hogy nyugodtan lélegezzen, lazán üljön, a térdét egyenesítse ki, hathat 

a csapattag pszichéjére. Itt az S-1-nél leírtak szerint olyan fontos információkat adhatunk az egyénnek a saját testéről, melyek 

egyébként elsikkadtak volna. 

ÉRTÉKELVÁRÁSOK 

Az értékek és beállítódások az egyéni térképek és útmutatók, amelyeket arra használunk, hogy szilárd talajon maradjunk, ne 

tévedjünk el. Az egyéni beállítódásokat, attitűdöket a tapasztalatok és előítéletek alkotják. Alkotórészei ezeknek a beállítódá-
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soknak és irányvonalaknak a védelmi mechanizmusaink is. Fontos továbbá az is, hogy az értékek mindig a társasághoz fűződő 

viszony relációjában jelentkeznek. A magunkról alkotott kép a körülöttünk lévő emberekkel folytatott összeütközésekből fa-

kad. 

Ilyen beállítódások például: „Ezt én amúgy sem érthetem.”, „Ez nekem nem megy.”, „Az élet kemény és igazságtalan”, „Nem 

vagyok rá képes.” stb. 

A csoport fontos segítségforrás lehet, hogy az egyén ezeket a régi beállítódásokat megvizsgálja és új értékeket kreáljon. 

KÖZLÉSEK 

Az érzések, az agy és a test között folyamatosak a közlések. Az S-1 helyzetben a résztvevők gyakran a belső, egyébként halk 

gondolatpárbeszédüket is hangosan kimondják. Itt kell felismerni, hogy a testünk reagál a kijelentéseinkre és közléseinkre, 

akkor is, ha ezek később alaptalannak, hamisnak mutatkoznak. 

Az S-1 helyzetben kinyilvánított közlések arra vonatkoznak, milyen támogatásra van szüksége az érintettnek az áthidaláshoz, 

áttöréshez: „Mi zajlik most benned?”, „Mit közöl veled a „remegő” térded?” 

TÁMOGATÁS 

Elengedhetetlen láncszeme az áttörés elérésének és az új terület megismerésének. De többről is szó van. Itt mindenki tudomást 

szerezhet róla, hogy eddig milyen támogatást vagy segítséget vett igénybe, pl. az édesanyja pálinkás üvegét, egy elméleti 

tankönyvet stb. És azt is megtudhatja, hogy milyen mankók léteznek: pl. segítséget is lehet kérni. 

Összefoglalva: az S-1 fázisban folytatott reflexiók hatalmas előrelépést jelenthetnek mind az egyén, mind pedig a csapat szá-

mára. Lehetőség nyílik az olyan minták felismerésére, amelyek a mindennapokban a gyarapodást, előrelépést megakadályoz-

zák. 

Az S-1 fázisában bekövetkező folyamatok néhány perces megállítása segít a belső ablak felismerésében és annak kinyi-

tásában, így láthatóvá válnak a mögötte rejlő, eddig titokban maradt dolgok is. Közben egy csapásra olyan információk 

birtokába is kerülünk, hogy mik és miért tartják vissza az egyént a kihívás elfogadásától.  Más esetben pedig azt is 

megérthetjük, mi viszi rá az egyént akár nehéz kihívás esetén is annak túlélésére. 

Ezek az adatok azonban elvesznek, ha ezt a pillanatot nem ragadjuk meg. A fel nem ismerésük pedig oda vezet, hogy mindezt 

elveszítjük az értékelésben és a transzferben is. 

2.3 A siker utáni pillanat: S+1 

Az élmény- és kalandpedagógiában azt nevezzük sikernek, ha a résztvevők bíznak magukban, és dolgoznak a céljaik elérésé-

ért, függetlenül attól, hogy a kísérletük sikeres lesz-e vagy sem. Ezt sokszor nehéz elfogadtatni a siker másféle felfogásához 

szokott résztvevőkkel. 

Aki kimerészkedik a megszokásai által meghatározott területről, már csak ezért is elismerést érdemel, mert ezzel bizonyítja, 

hogy nyitott, és képes újat elsajátítani, befogadni. Már az erőfeszítéseket is honorálni, ünnepelni kell. Nemcsak azért, hogy 

megerősítsük a pozitívumokat, hanem azért is, hogy megjelöljük a frissen szerzett tapasztalatot, amelyhez később vissza lehet 

nyúlni. Az élmények részben erőteljes érzelemhullámokat bocsátanak ki. A közvetlenül a sikert követő pillanatban az érzelmi 

potenciál igen magas és ki akar törni. Egy kiáltás, egy ölelés, a taps, egy tánc, egy kézen állás vagy cigánykerék gyakorta meg-

figyelhető kitörés egy mély és megindító élmény nyomán, ahogy azt a sportból is ismerhetjük. 

A trénereknek az a dolguk, hogy megfelelő teret biztosítsanak az érzelemkitöréseknek. És mivel ezek általában testileg mutat-

koznak meg, így elegendő mozgástérre van hozzájuk szükség. Az élmények a siket pillanatában sokszor racionálisan, szavak 

által is kifejezést nyernek. 

Hogy a siker pillanatát meg tudjuk jelölni, segíthet például, ha a résztvevők felé nyújtjuk a kezünket, érintsük meg a könyökü-

ket, simogassuk meg az arcukat, fejüket. Ezek a testi érintések segítenek abban, hogy ismét vissza tudjunk nyúlni később a 

tulajdonképpeni élményekhez. 

3 Feladatok 

A feladatok ismertetése során igyekszünk részletesen leírni a szükséges feltételeket és megosztani tapasztalatainkat. 

A következő formában jelezzük a legfontosabb szempontokat: 

Korcsoport  

Fejleszthető képesség  

Ajánlott időszükséglet  

Eszköz-szükséglet  

Munkaforma  

 

Ezután leírjuk, hogy milyen előkészítés szükséges a feladathoz. A megvalósítással kapcsolatban, amennyiben szükséges, kité-

rünk a biztonsági követelményekre és a reflexió során megvitatandó kérdésekre, ismertetjük tapasztalainkat. 
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A feladatok csoportosítása 

A feladatok csoportosítása nagyon sok szempont szerint lehetséges. Előre bocsájtjuk, hogy az alábbiakban ismertetett csopor-

tosításra csak a könnyebb áttekinthetőség miatt van szükség, hiszen egy kezdő trénernek szüksége van kapaszkodókra. Amikor 

a csoporttal a valóságban kipróbálunk egy-egy feladatot, pontosan tudni fogjuk utána, hogy az mire jó, mit fejleszt, kiknél 

hogyan és miért használhatjuk. A csoportosítás során arra törekedtünk, hogy arra utaljunk, az odasorolt példafeladatokat mire  

is használhatja a kezdő tréner, azok mit fejlesztenek: 

 Bevezető gyakorlatok 

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

 Bizalom feladatok 

A csoporttagok egymás iránti bizalmát kívánjuk erősíteni. 

 Stratégiai készséget fejlesztő és logikai feladatok  

Kiemelkedő szerepet kap a tervezés, az előrelátás, az előkészítő, a végrehajtó fázis megvalósítása, az egyes lépések szük-

ségességének és a nem működő mechanizmusok cseréjének az elsajátításával fűszerezve. Ezekben a feladatokban logikai 

feladványokat is adhatunk a résztvevőknek; 

 Szerepbe hozó és kommunikációs feladatok  

Ezekben a feladatokban kimozdíthatjuk a résztvevőket a megszokott szerepeikből, ezáltal a kommunikáció pontosságát, 

működési mechanizmusát, sikerességét fejlesztjük. 

A feladatok segítségével „elnémíthatjuk” a hangadókat, és kulcsfontosságú szerepet bízhatunk olyanokra, akikről nem tu-

dunk semmit, vagy akiknek az önbizalmát akarjuk fejleszteni. Eközben más szerepbe illesztjük a hangadókat is, hiszen 

őket kiszolgáltatott helyzetbe hozhatjuk azzal, hogy nem beszélhetnek, nem látnak. 

 Kötéltechnikás feladatok  

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

A témákhoz kapcsolódnak kisebb, egyszerűbb, kevésbé erőforrás igényes feladatok és komplex, sok készséget fejlesztő 

és megmozgató nagyfeladatok is. Ezeket a projekt jellegű feladatokat az alapján soroltuk a fenti csoportokba, hogy 

milyen cél az elsődleges, amit meg tudunk valósítani a megoldás során. 

3.1 Bevezető gyakorlat - ALCATRAZ 

Ez a nagyfeladat nagyszerűen alkalmas nyitófeladatnak. A produktivitás fázis kezdetének játéka, hiszen sosem játsszuk isme-

retlen csoporttal (olyan résztvevőkkel, akik nem ismerik egymást, illetve akiket a trénerek nem ismernek), de a résztvevők még 

a csapattá válás kezdeti stádiumában vannak.  

Ez a játék mérföldkő lehet a csoportfejlődés során, hiszen ez már egy veszélyhelyzeteket magában rejtő, tervezést, ötletcserét, 

esetleges átértékelést tartalmazó feladat, amelynek során bizony számos fontos, az elkövetkezendő feladatok megoldása során 

hasznos betartandó szabály megfogalmazódik. 

A gyakorlat jó témát ad a megbeszélésre, értékelésre. Azt is tökéletesen láthatjuk, hogy a feladat sikeres végrehajtása hogyan 

szorítja háttérbe a hibákkal történő szembesülést. Ezekre azonban a reflexiós körben mindenképpen ki kell térni.  

Gyerekeknél ez a feladat a példája általában a káosz modellálásának, hiszen gyakran szembesülünk a tanítás során is oly gyak-

ran gondot okozó egymás szavába vágással, egymás meg nem hallgatásával, a nagyhangúak uralkodásával, a félénkek csöndes 

visszahúzódásával, a bizalmatlansággal, a tisztelet hiányával stb. Ha sikerül megoldani a feladatot, akkor emiatt lesz egy új 

kezdet első lépése. Ha pedig nem, akkor éppen a kudarc okainak feltárása miatt segíti a csoport fejlődését. 

Korcsoport 6-14. évfolyam 

Fejleszthető képesség figyelem, mozgáskoordináció, koncentráció 

helyzetfelismerés, döntéshozási képesség 

együttműködési készség 

Ajánlott időszükséglet 40-50 perc (20-25 perc feladatmegoldás, 20-25 perc reflexió) 

Eszköz-szükséglet 1 db kb. 10 méteres kötél vagy kordonszalag és 2 fa vagy állófogas 

Munkaforma indoor/outdoor - csoportos 

 

Előkészítés 

Feszítsük ki a két fa vagy állófogas közé a kötelet úgy, hogy a résztvevők többségének mellmagasságig érjen. 
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Megvalósítás 

A játék ismertetendő története 

„Rabok vagytok Alcatrazban. Ma azonban elérkezett a pillanat a szökésre. A két fa 

vagy fogas közé kifeszített kötél szimbolizálja azt a kerítésrészt, amely alul teljesen 

zárt, és amely fölött áthaladva, ahhoz hozzá nem érve a csapat minden tagjának meg 

kell szöknie. 

Semmilyen eszközt nem szabad a szökéshez felhasználni, csak egymást! 

A kerítés tetejében 10 000 volt van, így ahhoz hozzáérni azt jelenti, hogy a játékos 

meghalt, de visszamehet a börtön oldalra, és újra próbálkozhat. A feladat akkor van 

készen, ha mindenki megszökött, azaz a kerítés túlsó oldalára kerül.” 

Biztonsági követelmények 

Feltétlenül kérdezzük meg, hogy van-e valakinek olyan betegsége (gerincsérv, nemrégiben elvégzett műtét stb.), ami miatt nem 

emelhet, vagy ami miatt rá különösen vigyázni kellene ennél a feladatnál. 

Betartandó szabályok: 

 Nagyon vigyázzon mindenki saját maga és társai testi épségére. 

 Nem szabad a kötél fölött tigrisbukfenccel átugrani, egyéb módon átugrani, vagy magasból leugrani. (Ha muszáj, kérjük meg 

a csoporttagokat, hogy mielőtt valamilyen ugrást vagy emelést végrehajtanak, kérjék a tréner engedélyét.) 

 Nem szabad senkit sem teljesen a földig hajolva felemelni. 

 Nem szabad senkit álló helyzetben megemelni, illetve derék fölötti magasságban állni, illetve ilyen helyzetből ugrani. 

 Nem lehet a kötél alatt átbújni. A kötél alatt kezet vagy lábat átdugni. 

 Nem lehet a kerítést megkerülni, alatta ásni. 

 A kerítés a valóságban folytatódik, nem lehet a kötél kifeszítésére szolgáló fába kapaszkodni, nekitámaszkodni. 

 Nem szabad a társakon kívül semmilyen már eszközt igénybe venni. 

Semmi olyan mozdulatot ne hagyjunk, ami veszélyes lehet (tigrisbukfenc, nagy súly emelése, gerincet terhelő mozdulat). 

Bármilyen csoportban lehet játszani, mert a csapattagoknak nem feltétlenül kell egymást előtte ismerniük. 

Fontos tudni, hogy vannak, akik félnek, és nem akarnak részt venni ebben a feladatban. Kifejezetten ügyeljünk rá, hogy a túl-

súlyosak vagy a tinédzser lányok szívesen kimaradnak belőle, félrehúzódnak. Hívjuk fel a figyelmet a feladat ismertetésekor 

arra, hogy a csapatmunka elkezdésekor kérdezzenek rá, van-e olyan, aki úgy gondolja, ő nem akar ebben részt venni.  

A PASSZOLÁS joga vagy más néven STOP-szabály szerint bárki eldöntheti, hogy valamely feladat megoldásában nem 

vesz részt. Ám mindig kellőképpen hangsúlyozzuk, hogy a feladatmegoldás lényege, hogy MINDENKI megcsinálja, mindenki 

együttműködik. 

A csapat feladata, hogy ezt megoldja, azaz rávegyen mindenkit a részvételre. Nem könnyű a csoportnak megtalálnia az „arany 

középutat”, hogy meddig beszélhet rá valakit arra, hogy a feladatot megtegye, és hol kell elfogadni a résztvevő döntését, hogy 

márpedig ő ebben nem vesz részt. 

A trénernek fokozottan figyelemmel kell kísérnie ezt a folyamatot, hogy senkit ne kényszerítsen a csoportnyomás olyan 

cselekvésre, amellyel önmagát vagy mást veszélyeztet. 

Reflexió 

Ebben a feladatban az is kihívás, hogy képesek-e egy stratégiát kidolgozni és együttesen végrehajtani. A feladat sikere általá-

ban azon múlik, hogy valaki elvállalja-e a vezető, a moderátor szerepét, és megfelelően irányítja-e a munkát. Jól tervezték-e a 

munkafolyamatokat, képesek-e felismerni a hibákat és korrigálni azokat. 

A feladat végén a csoport üljön körbe. 

Az első részben minden csapattag mondja el a véleményét, ismertesse, hogy ő maga hogyan élte meg a feladatmegoldást. 

Ügyeljünk rá, hogy a résztvevők fogalmazzák meg az érzéseiket. 

 A feladat azért tetszett, mert…; 

 Jól éreztem magamat közben, mert…; 

 Nekem az nem tetszett, hogy…; 

 Szerintem az volt a baj, hogy…; 

 Én féltem, mert…  
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A reflexiós kör egyik nem titkolt célja, hogy a résztvevők szembesüljenek vele, hogy míg vannak, akik nem félnek, és számuk-

ra nem okoz gondot egy-egy feladat megoldása, addig másoknak gondot okoz, hogy hozzájuk érnek, hogy megbízzanak a 

társaikban, hogy hagyják, hogy a magasba emeljék őket. 

Az értékelő kör második részében azokat a kérdéseket is meg kell beszélni, amelyeket általában minden nagyfeladat után szük-

séges tisztázni: 

 Sikerült-e a kivitelezés módjában megegyezni, vagy mindenki a saját ötletét próbálta integrálni? 

 Sikerült az összehangolt csapatmunkát véghezvinni? 

 Ha igen, hogyan? 

 Ha nem, miért nem?  

Fontos, hogy a résztvevők azzal az érzéssel távozzanak, hogy sikerült a feladatot végrehajtaniuk. Ha nem, akkor pedig a refle-

xióból rá kell jönniük, meg kell keresniük és érteniük, hogy ennek mi volt az oka. 

Ha van olyan csapattag, aki nem vett részt, különösen ügyeljünk rá a reflexiós körben, hogy mondja el az érzéseit, és hogy ne  

élje meg leküzdhetetlen kudarcként, hogy ő kilógott a sorból. Kapjon egy másik feladatnál olyan kulcsszerepet, ahol nélküle 

nem menne a megoldás, és ezzel ellenpontozzuk, hogy a kezdő feladatnál még nem volt képes átlépni a határait. Mindenkinek 

meg kell tanulnia döntést hozni, és el is fogadni a döntése következményeit. Ez is a tanulási folyamat része. 

Tapasztalatok, tanácsok 

Arra is ügyeljünk, hogyha két csoportot „versenyeztetünk” bármilyen feladat megoldásakor, akkor ez különös problémákat 

hozhat a felszínre. A versenyképes elvenni némely résztvevő eszét, azaz annyira szeretne nyerni, hogy ezért képes a saját vagy 

a más épségét kockáztatni. A verseny indulatokat, agressziót válthat ki, amelynek megoldása pedig akár tettlegességbe is tor-

kollhat. Ezt pedig minden estben el kell kerülni. 

3.2 Bizalom feladatok 

3.2.1 Bizalomharang 

Korcsoport 6-14. évfolyam 

Fejleszthető képesség figyelem, mozgáskoordináció, koncentráció, bizalom 

Ajánlott időszükséglet 10 perc 

Eszköz-szükséglet egy szembekötő 

Munkaforma indoor/outdoor – csoportos (egy kiscsoportban 10 főnél ne legyenek többen) 

 

Megvalósítás 

A csoport szorosan egymás mellé állva kört alkot. Egy önként jelentkező beáll a kör közepére, és bekötik a szemét, ő lesz a 

harang nyelve. A csoportvezető jelére eldől valamelyik irányba, és a többieknek meg kell állítani a dőlést, majd tovább lökni 

egy másik irányba. A középen álló lába nem mozdulhat el, és a testének merevnek kell maradni. 

Érdekesebbé lehet tenni a játékot, hogyha amikor fiú löki tovább, azt mondja, „Bamm”, amikor lány, azt mondja „Bimm”. Ez 

információt is ad a középen álló játékosnak, hogy melyik társa lökte meg. 

Biztonsági követelmények 

Figyeljünk arra, hogy a csoport tagjai szorosan egymás mellé álljanak, mert ha nem elég szoros a kör, akkor kieshet a középső 

játékos. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ha a középső elengedi magát, akkor a súlya azokra nehezedik, akik tartják, és ezért 

figyelni kell, hogy ne egy emberre dőljön, hanem a mellette állók is segítsenek. Az is fontos, hogy ne lökjenek rajta nagyot. 

Tapasztalatok, tanácsok 

A csoport minden vállalkozó tagja kipróbálhatja, hogy középre áll, de kényszeríteni senkit nem szabad, mert kellemetlen él-

mény lehet. 

3.2.2 Vak kígyó 

Korcsoport 9-14. évfolyam 

Fejleszthető képesség kommunikáció, figyelem, mozgáskoordináció, koncentráció, helyzetfelismerés, együttműködési 

készség, kooperáció 

Ajánlott időszükséglet 10-15 perc 

Eszköz-szükséglet a csoport létszámának megfelelő mennyiségű szembekötő 

Munkaforma outdoor - csoportos 
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Megvalósítás 

A játékvezető kis csoportokat alakít. A kígyónak csak a farka, azaz az utolsó játékos lát, a többieknek bekötik a szemét. 

A csoportnak el kell jutni valamilyen kijelölt célhoz, közben kaphatnak feladatokat. 

Például kisebb tárgyakat szórhatunk el, amelyeket össze kell gyűjteni. Nehezebb a 

feladat, ha nem beszélhetnek a résztvevők. 

A játék megkezdés előtt öt percet kapnak a stratégia megbeszélésére. 

Tapasztalatok, tanácsok 

 Minél nagyobb csapatban játsszuk, annál nehezebb a feladat. 

 Összekapcsolható más játékokkal, például a Vak sátor vagy a Finnek és angolok 

című játék helyszínére így juthatnak el a résztvevők. 

 A stratégia fontos eleme, hogy ki áll elöl és ki a legutolsó, mert bennük fokozottan 

meg kell bízni a többieknek. 

 A másik megbeszélendő kérdés, hogy hogyan irányítja a hátsó a többieket. Általában az jut eszükbe, hogy valamilyen 

érintéssel kommunikálnak, de ez nem működik, mert mire az elsőhöz ér a jel, már nem arra kellene menni. 

Az, hogy nem beszélhetnek, nem jelenti azt, hogy hangot sem adhatnak. Ez a legjobb módszer, amellyel irányítható a cso-

port. 

3.2.3 Gumiszőnyeg 

Korcsoport 9-14. évfolyam 

Fejleszthető képesség figyelem, mozgáskoordináció, koncentráció, bizalom, kommunikáció 

Ajánlott időszükséglet 10-15 perc 

Eszköz-szükséglet  

Munkaforma indoor/outdoor - csoportos 

 

Megvalósítás 

A csapat tagjai párosával szemben állnak, és egy folyosót alkotnak. A párok erősen megfogják 

egymás kezét. Egy önként vállalkozó nekifutással beleugrik a többiek által létrehozott szőnyegbe. 

Biztonsági követelmények 

Figyeljünk arra, hogy a párok szorosan egymás mellé álljanak, mert ha nem elég sűrő a „szőnyeg”, 

akkor leeshet az ugró játékos. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a súlya azokra nehezedik, akik tart-

ják, és ezért nagyon erősen kell fogni egymás kezét. 

Tapasztalatok, tanácsok 

Fontos, hogy a párok nagyjából egyforma erősek legyenek, és középen álljanak a legerősebb párok. 

Az ugrás előtt ki kell próbálni, mennyire erős a fogás. Ha van rá lehetőség, egy tornaszőnyeget is 

helyezzünk el a folyosó alatt. 

A párokat érdemes szimpátia választással létrehozni, mert az együttműködésük elengedhetetlen, és ha kellemetlennek érzik a 

másik érintését, akkor nem tudják végrehajtani a feladatot. 

3.3 Stratégiai készséget fejlesztő és logikai feladatok 

3.3.1 Csokifolyó 

Korcsoport 6-14. évfolyam 

Fejleszthető képesség helyzetfelismerés, döntéshozási képesség 

együttműködési készség, kommunikáció 

váratlan helyzetek megoldása 

Ajánlott időszükséglet 10-15 perc 

Eszköz-szükséglet a csoport létszámának megfelelő mennyiségű vagy kevesebb egérpad 

Munkaforma indoor/outdoor - csoportos 

 

Megvalósítás 

A csapatoknak át kell jutniuk egy kijelölt 5 méteres területen, a „csokifolyón” a „kövek” (az egérpadok) segítségével. 

Ha az egyik kövön nem áll senki, akkor azt a folyóban lakó szörny(ek), a játékvezető(k) elveszik. A csoportnak úgy kell 

átjutnia, hogy senkinek se érjen le a lába a földre, és közben arra is figyeljenek, hogy ne maradjon őrizetlenül egyetlen egérpad 

sem, mert ha elveszi a játékvezető, akkor egyre kevesebb eszközzel kell megoldani a feladatot. 
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3.3.2 Az emberevő pók 

Korcsoport 7-14. évfolyam 

Fejleszthető képesség mozgáskoordináció, helyzetfelismerés, döntéshozási képesség, együttműködési készség 

Ajánlott időszükséglet 10-15 perc 

Eszköz-szükséglet kötelek vagy kordonszalag a pókháló készítéséhez, csengő (nem feltétlenül szükséges) 

Munkaforma outdoor - csoportos 

 

Előkészítés 

A köteleket két fa közé kell kifeszíteni úgy, hogy olyannak tűnjön, mint egy pókháló. 

Ezt lehet úgy, hogy alul és fölül kifeszítünk egy-egy kordonszalagot, amelyet nem szabályos alakzatban, pókhálószerűen ki-

sebb szalagokkal összekötünk úgy, hogy csak annyi lyuk álljon rendelkezésre, ahány csapattag van. 

Egészen kicsi lyukakat is készítsünk, amelyeken nem fér át bárki. A pókháló felső része fejmagasság fölé kerüljön. Arra ügye l-

jünk, hogy emeléssel azért a könnyebb és kisebb termetű csapattagokat képesek legyenek átjuttatni.  

Megvalósítás 

A feladat az, hogy a csapat tagjai mind átjussanak az egyik oldalról a másikra úgy, hogy nem érhetnek hozzá a kötélhez, és egy 

lyukat csak egyszer lehet felhasználni. Ha a csengő megszólal, akkor valaki beleakadt a hálóba, azaz a mérges pók előjön és 

felfalja. 

Biztonsági követelmények 

A játékosok átemelése veszélyes lehet, ha nem megfelelően fogják a segítők, mert megsérülhet a dereka vagy elejthetik. A 

tréner minden emelés előtt győződjön meg róla, hogy jó technikát alkalmaznak, és csak akkor engedélyezze, ha mindenki oda-

figyel. 

Tapasztalatok, tanácsok 

Ha nem használunk csengőt, akkor a tréner figyeli, hogy szabályosan menjenek át csapattagok. Ez több lehetőséget ad arra, 

hogy az ügyetlenebb csapattagokat is átengedje, ha már sokszor próbálkoztak. 

3.3.3 Vak sátor 

Korcsoport 10-14. évfolyam 

Fejleszthető képesség figyelem, mozgáskoordináció, együttműködési készség, megfigyelés, bizalom, tájékozódás, 

stratégiaalkotás 

Ajánlott időszükséglet 50-60 perc (25-30 perc feladatmegoldás, 25-30 perc reflexió) 

Eszköz-szükséglet 1 db sátor, 100 méter zsineg a helyszín körbekerítésére, nehezítésképpen apró tárgyak 

a csoport létszámának megfelelő mennyiségű szembekötő 

Munkaforma outdoor - csoportos 

 

Előkészítés 

A helyszín körbekerítése, a sátor darabjainak és az apró tárgyaknak az elhe-

lyezése a helyszínen. A bejutáshoz egy néhány méter széles kaput kell 

hagyni. 

A helyszínhez egy 20-30 méteres zsineg vezeti a csapatot, amelyet derék-

magasságban helyezzünk el. Az indulásnál nem láthatják a helyszínt, ezért 

ennek megfelelően tervezzük meg az útvonalat. 

Megvalósítás 

A játék kezdetekor ismertessük, hogy a játék során mindenkinek be lesz 

kötve a szeme. A csapat kap 10 percet előzetesen a feladat ismertetése után, 

hogy meg tudja beszélni az alkalmazandó stratégiát. 

Utána mindenkinek bekötjük a szemét, majd a tréner a zsineggel körbehatá-

rolt helyszínre vezető kb. 20-30 méteres zsineghez viszi a csapatot az általuk remélhetőleg előre egyeztetett alakzatban. A 

zsineget derék magasságban helyezzük el. 

A zsineg mentén bejutnak a „kapuval” ellátott, zsineggel körbehatárolt helyre, ahol különböző tárgyak vannak szétszórva a 

talajon. Meg kell találni a tárgyakat, rá kell jönni, hogy közülük melyek tartoznak az elkészítendő tárgyhoz, mi ez a tárgy, majd 

továbbra is bekötött szemmel össze kell állítani azt.  
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Reflexió 

A feladat végén mindenki mondja el a véleményét, ismertesse, hogy ő maga hogyan élte meg a feladatmegoldást.  

Az értékelő körben a szokásos kérdéseket kell tisztázni. Sikerült-e a kivitelezés módjában megegyezni, vagy mindenki a saját 

ötletét próbálta integrálni? Sikerült az összehangolt csapatmunkát véghez vinni? Ha igen, hogyan, ha nem, miért?  

Fontos, hogy a résztvevők azzal az érzéssel távozzanak, hogy sikerült a feladatot végrehajtaniuk. Ha nem, akkor pedig a refle-

xióból rá kell jönniük, meg kell keresniük és érteniük, hogy ennek mi volt az oka. 

Tapasztalatok, tanácsok 

A feladat sikere általában azon múlik, hogy valaki elvállalja-e a moderátor szerepét, és megfelelően irányítja a munkát. Rájön-

nek-e a résztvevők, hogy jól tervezték-e a munkafolyamatokat, képesek-e felismerni a hibákat, és korrigálni azokat? Ebben a 

feladatban az is kihívás, hogy képesek-e az egyes csapattagok megszabadulni az előzetes elképzeléseiktől, és ráhangolódni 

valaki máséra. Hiszen szinte mindenki látott már sátrat, de nem mindenki vett részt annak felépítésében. Viszont mindenkinek 

más kép él a sátorról a fejében aszerint, hogy ő maga milyet látott vagy épített fel. Különös kihívást jelenthet egy nem szokvá-

nyos iglu sátor felállítása. Kevesen építettek már alagútsátrat, és szinte senkinek sem ez a sátorfajta jut bekötött szemmel az 

eszébe. Nagyon izgalmas és szinte kivétel nélkül átütő sikerrel végződő feladat, ami növeli a csapattagok sikerélményét. Felső 

tagozatos gyermekekkel is nagyszerűen végezhető, de felnőttek foglalkoztatására is alkalmas. 

Bármilyen csoportban lehet játszani, mert a csapattagoknak nem feltétlenül kell egymást előtte ismerniük. A feladat egy 

miniprojekt annak minden lépésével, így alkalmas a projektmódszer kipróbálására mind diákokkal, mind felnőttekkel. 

Fontos tudni, hogy vannak, akiknek a szemük bekötése áthidalhatatlan problémát, szédülést okoz. Erre tekintettel kell lenni, és 

nem szabad semmiképpen azt hinni, hogy affektálás. Az elkényeztetett gyerekek, főleg, akik nem találják meg a csapatban 

gyorsan a helyüket, és unatkozni kezdenek, 5-10 perc elteltével hajlamosak hisztizni, hogy kényelmetlen számukra a 

szembekötő viselése. Szabály, hogy aki leveszi a szembekötőjét, nem vehet részt tovább a játékban. Ezt előre közölni kell a 

csapattal. 

Ha a csapattagok kis rábeszélése nem vezet eredményre, akkor nyugodtan hagyjuk, hogy levegyék a szembekötőjüket, de szá-

mukra a játék véget ért. Általában kis idő elteltével megbánják a döntésüket, hiszen hatalmas a siker a feladat végrehajtásakor. 

Az értékelő körben mondják el ők is, hogyan élték meg a dolgot, megbánták-e stb. 

 

3.4 Szerepbe hozó és kommunikációs feladatok 

3.4.1 Nyolcas csomó 

Korcsoport 9-14. évfolyam 

Fejleszthető képesség figyelem, kooperációs készség, kommunikáció, problémamegoldás, asszociáció, képzelet 

Ajánlott időszükséglet 10-20 perc 

Eszköz-szükséglet 1 db 15-20 méteres kötél (lehet vékony ruhaszárító kötél is) 

5-6 db 30 cm-es gyakorló kötél 

Munkaforma indoor/outdoor - csoportos 

 

Megvalósítás 

A feladatban először megtanítunk mindenkit a 8-as csomó megkötésére.  

Erre használhatjuk az alábbi magyarázatot: 

 Fogd a kezedbe a madzagot a bal kezedben úgy, hogy a közepénél tartod, és 

mindkét vége egyformán lefelé lóg. A jobb kezeddel fogd meg a kötél bal 

szárát, vezesd a jobb szára körül, majd alulról felfelé hátulról dugd keresztül 

felfelé. 

Ha mindenki megtanulta a csomót, akkor állítsuk fel a résztvevőket egy vonalba 

úgy, hogy egyenlő távolságra legyenek egymástól olyan hosszan, mint a kötelünk. Majd fogják meg a kötelet, és kössék meg 

közösen úgy a 8-as csomót, hogy közben senki sem engedheti el. 
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Tapasztalatok, tanácsok 

A feladat többször hozott igazi meglepetést. Játszottuk már 12 évesekkel, akik 5 perc alatt megoldották, míg felnőtteknek 20 

percbe tellett, mire sikerült megkötni a csomót. Ennek a feladatnak is az a nyitja, hogy legyen valaki, aki megfelelően irányít, a 

többiek pedig végrehajtják az utasításait. És nem árt, ha a stratégiát megbeszélik a tagok a kezdés előtt. Ugyancsak sokat lehet 

tanulni abból is, mikor több domináns résztvevő verseng az irányító szerepéért, és egymást túllicitálva, akár veszekedésbe és 

személyeskedésbe torkollva próbálják meg maguk mögé állítani a csapatot. Ilyenkor a csapattagok a saját bőrükön érezhetik, 

mennyire káros az ilyen magatartás, és mennyire rombolja a siker elérésének esélyeit. Főképpen, ha az idő is fontos szerepet 

játszik a feladat megoldásában. 

 

3.4.2 Triangulum 

Korcsoport 8-14. évfolyam 

Fejleszthető képesség érzékelésfejlesztés, kommunikáció, figyelem, koncentráció, helyzetfelismerés, együttműködési 

készség 

Ajánlott időszükséglet 10-20 perc 

Eszköz-szükséglet csoportonként annyi szembekötő, ahányszor hárman vannak (kilenc fős csoport esetében három) 

Munkaforma indoor/outdoor - csoportos 

 

Előkészítés 

Olyan helyszínt kell keresni, például egy ház sarkát, ahol egy kiszögellés miatt a csapat két része nem láthatja egymást, de a 

harmadik mindkettőt láthatja. El kell rejteni egy zacskóban egy 3-6 méteres kötelet. 

 

Megvalósítás 

A csapatot három részre osztjuk: 

 Vakok (bekötött szeműek) 

 Némák 

 Látók és beszélők (kommunikátor csoport) 

A vakokat és a némákat úgy helyezzük el, hogy ne lássák egymást. A kommunikáló csoportnak mindkét korlátozott csoportot 

látni kell. A vak csoport közelében előzetesen el kell helyezni egy dobozban vagy zacskóban egy 3-6 méteres kötelet (a hosz-

szúság attól függ, hogy mennyien vannak a csoportban, minél hosszabb a kötél, annál nehezebb a feladat). Az elhelyezés során 

figyelni kell arra is, hogy a látó és beszélő csoport számára se legyen egyértelmű első ránézésre a kötél helye. 

A feladatot csak a néma csoporttal ismertetjük. 

Az a cél, hogy a bekötött szemű csoport keresse meg a zacskót vagy dobozt, amiben a kötél van, vegye ki belőle, és 

készítsenek egyenlő oldalú háromszöget belőle, amit aztán letesznek a földre. Ismertessük, hogy a végén le fogjuk 

mérni, hogy valóban egyenlők-e a háromszög oldalai. 

A néma csoportnak valamilyen módon el kell mutogatnia a feladatot a kommunikáló csoportnak, akik aztán elmagyarázzák a 

vakoknak, hogy mit kell csinálni. Azért fontos, hogy ők se lássák a kötelet, mert így még nehezebb rájönni, hogy mi a feladat. 

Reflexió 

A reflexiós körben miden résztvevő mondja el, hogy számára milyen nehézséget jelentett az, hogy a kommunikációja korláto-

zott volt. 

 

Tapasztalatok, tanácsok 

A három csoportot (bekötött szeműek, némák, látók és kommunikátor csoport) úgy válasszuk ki irányított csoportalkotással, 

hogy mindenki számára idegen szerepbe kerüljön. Azokat tegyük a kommunikátor csoportba, akik csendesebbek, visszahúzó-

dóbbak, mert számukra nagy kihívás, hogy rajtuk múlik az, hogy a többiek megértsék és végrehajtsák az utasításokat. A néma 

csoportba a domináns, nagyhangú, vezéregyéniségeket válasszuk. A bekötött szeműek közé a nagyon határozott embereket 

érdemes választani, mert sokan elveszítik a magabiztosságukat, ha másokra kell támaszkodniuk. 
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3.4.3 Finnek és angolok 

Korcsoport 9-14. évfolyam 

Fejleszthető képesség érzékelésfejlesztés, kommunikáció, bizalom, nyitottság új ötletekre, elképzelésekre, kiszolgálta-

tottság elviselése, empátia, segítőkészség 

Ajánlott időszükséglet 30-40 perc (10-15 perc feladatmegoldás, 15-20 perc reflexió) 

Eszköz-szükséglet csoportonként 2 db szembekötő, 1 db lepedő, 2 db seprű- vagy lapátnyél 

Munkaforma indoor/outdoor – csoportos 

Hárommal oszthatónak kell lennie a létszámnak. A kimaradókat lássuk el külön feladatokkal, 

figyeljék meg a csoportokat, készítsenek fényképeket. 

 

Előkészítés 

A helyszínt előre be kell rendezni, az eszközöket minél jobban szétszórva helyezzük el, annál nehezebb a feladat. 

Megvalósítás 

A finneknek és angoloknak külön-külön feladatismertetést kell tartani. A csoportbeosztást át kell gondolni, a finnek kisterme-

tű, könnyű testsúlyú résztvevők legyenek. Tudakoljuk meg, hogy vannak-e valakiknek gerincproblémái, vagy más testi gond-

juk (nemrégiben műtötték, mozgáskorlátozott, nem emelhet), ők lehetnek finnek. 

A játék ismertetendő története 

„A finnek Angliában vannak turistaként, éppen alszanak, mikor egy földrengés következtében leomlik az épület és tűz 

üt ki a hotelben. Értenek ugyan angolul, de beszélni csak annyit tudnak igen/nem. Mivel megsérültek, nem tudnak 

menekülni, hangosan jajgatnak, hogy megtalálják őket. Az angoloknak az a feladatuk, hogy bemenjenek az égő 

hotelbe, ahol akkora a füst, hogy semmit nem látnak. (Ezért be van kötve a szemük, hogy át tudják érezni.) 

Párban mozogva meg kell keresniük 1-1 jajgató finnt, keresniük kell eszközöket, melyekből olyan eszközt 

készíthetnek, amellyel ki tudják menekíteni a finnt, és ki kell menteniük a füstben továbbra sem látva.„ 

Ne mondjuk meg, hogy hordágyat kell készíteniük, csak azt ismertessük, hogy olyan eszközt, amellyel ki tudják menekíteni a 

sérültet. Ez lehet pl. hordágy vagy akár mankó is. Azt azonban közöljük velük előre, hogy a finnek csak azt az eszközt fogják 

használni a menekülésük során, amit úgy készítenek el nekik, ahogyan azt mi előre megmutatjuk nekik. Ha ezt nem így teszik, 

akkor hajthatatlanul rázni fogják a fejüket, ismételgetik, hogy nem, és nem használják az eszközt. 

A résztvevők létszámának hárommal oszthatónak kell lennie. Válasszunk ki az összlétszám harmadának megfelelő kis termetű, 

könnyű testsúlyú egyéneket. Ők lesznek a finnek. Velük menjünk be az előkészített vagy előkészítendő terembe. Minden finn 

közelében legyen elhelyezve 2 db seprű/lapátnyél és 1 db összehajtogatott lepedő úgy, hogy azt keresgélniük kelljen. 

Legyenek nagyobb terepakadályok (székek, asztalok stb.), melyek jól láthatók (legalábbis a finn számára), de ki kell őket 

kerülni. A finneknek mutassuk meg, hogy csak az általunk bemutatott módszer szerint elkészített hordágyra feküdjenek föl, 

mert az tartja meg őket. 

Próbálják is ki, hogy bízzanak az általunk javasolt módszerben, ami a következő: 

Terítsük ki a lepedőt a földön. A hosszabb oldala mellé térdelve helyezzünk el a lepedőn 1-1 lapát/seprűnyelet 

oly módon, hogy azok egymással párhuzamosak legyenek, lógjanak túl a lepedő rövidebb oldalán, és egymástól 

kb. 50-60 cm-re feküdjenek. Fogjuk meg a lepedő tőlünk balra eső szélét, amit hajtsunk a lapát/seprűnyelek fölé 

úgy, hogy a lepedő behajtott része nyúljon túl a jobb oldalon fekvő lapát/seprűnyélen. Majd ismételjük meg ezt 

a mozdulatot a jobb oldali lepedőszéllel is. Ha 1-1 ember megfogja a túlnyúló lapát/seprűnyeleket, akkor a finn 

a hordágyra fekve felemelhető, és biztonságban kiszállítható. 

A feladat végrehajtása előtt kérdezzük meg, ha nem ismerjük a csoportot, hogy van-e köztük olyan, aki valami-

lyen oknál fogva nem emelhet. Ha van, akkor 2 lehetőségünk van. Ha kis termetű és könnyű, akkor csináljunk belőle finnt. Ha 

nem, akkor nevezzük ki fényképésznek, vagy ellenőrnek. Vagy osszuk be harmadiknak egy csoporthoz, aki a mentésnél csak 

segít, de nem emel. 

Kössük be az angolok szemét, majd párokban vezessük be őket a berendezett terepre. A feladatuk, hogy a finntől kérdezgetve 

találják meg az eszközöket, amikből a hordágy elkészíthető, majd állítsák össze a hordágyat a finneknek elmagyarázott módon, 

fektessék rá a sérültet, és vigyék is ki egy előre meghatározott pontig.  

Biztonsági követelmények 

A feladat különösen balesetveszélyes, de csak ha egyedül hagyjuk a bekötött szemű angolokat, vagy könnyelműek a finnek, és 

nem a megfelelő, előre bemutatott módon készíttetik el a hordágyukat, amire a szabályokat megszegve fel is fekszenek! 

A vezetőnek ezért mindvégig figyelni kell a játékosokat, és megállítani  a helytelen próbálkozásokat. Érdemes több trénernek 

ügyelnie a balesetmentes végrehajtásra. 
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Tapasztalatok, tanácsok 

A csapatok beosztásánál ügyeljünk arra, hogy lehetőleg soroljuk a finnek közé 

azokat a hangadó személyeket, akikkel célszerű megismertetni a 

kiszolgáltatottság érzését, ill. akik jó ötleteikkel, szervezőkészségükkel má-sokat 

(gyakran akaratu-kon kívül) a háttérbe szorítanak. Ha ezek a személyek nagy 

termetűek, akkor velük egy csapatba is nagy „teherbírásúakat” soroljunk. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Kötéltechnikás feladatok 

A kötéltechnikás feladatokat két részre bonthatjuk. Az első csoportot az alacsony kötéltechnikát igénylő feladatok alkotják, 

amelyeknél a kötél maximum derékmagasságban van. A másik csoportot a magas kötéltechnikás feladatok alkotják, amelyek 

megvalósításához ipari alpinista képzettségű trénerekre is szükség van. 

3.5.1 Mohawalk 

Korcsoport 7-14. évfolyam 

Fejleszthető képesség figyelem, mozgáskoordináció, stratégiaalkotás, 

együttműködési készség 

Ajánlott időszükséglet 20 perc 

Eszköz-szükséglet 3-4 teherautókon rögzítésre használt heveder (10 méteres) 

Munkaforma outdoor - csoportos 

 

Előkészítés 

Csak szakértő, kötéltechnikában, az eszközök használatában jártas segítő szerelheti fel a hevedereket. 

Megvalósítás 

Egy három részből álló (négy fa között kifeszített) hevederhídon kell a társak se-

gítségével eljutni az utlosó fáig. A résztvevők csak egymást és a fákat foghatják 

meg. Elengedhetik és megkerülhetik egymást a hevedereken, de ha valaki leesik, 

az egész csapatnak elölről kell kezdeni a feladatot. 

Biztonsági követelmények 

A tréner hívja fel a figyelmet, hogy egy pillanatra sem szabad senkit felügyelet 

nélkül hagyni a kötélen, és folyamatosan figyeljenek minden csapattagra. A feladat 

megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy mindenki odafigyelt, és megér-

tette, hogy közösen, egymást segítve és fogva kell átjutni. Ha valaki elveszíti az 

egyensúlyát, akkor a tréner azonnal közbelép és megfogja. 

 

Tapasztalatok, tanácsok 

A megoldásban nagyon fontos a taktika és a tervezés, mert az első és utolsó embert csak egy oldalról segítik, ezért nekik kell a 

legügyesebbnek lenni. Még a hevederre való fellépés előtt kell kiválasztani, hogy ki lesz a vezető, ki hol helyezkedik el, és ki 

milyen szerepet játszik. 
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3.5.2 Medve 

Korcsoport 9-14. évfolyam 

Fejleszthető képesség figyelem, mozgáskoordináció, koncentráció, 

együttműködési készség 

Ajánlott időszükséglet 10 perc 

Eszköz-szükséglet beülő, sisak, kréta 

Munkaforma outdoor - csoportos 

 

Előkészítés 

Csak szakértő, kötéltechnikában, az eszközök használatában jártas segítővel játszható. 

Megvalósítás 

A játék ismertetendő története 

A csapatoknak versenyezniük kell, hogy ki a domináns medve, aki azzal jelzi legyőzhetetlensé-

gét, hogy ő tud a legmagasabbra karmolni a fán, ő rajzolja a csapata jelét a legmagasabbra a 

színes krétájával. 

A medve nem lehet magasabb 3 embernél, a kezei, lábai és a feje nem válhatnak el egymástól 

(ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem ugorhat egyik ember sem, mert akkor elválna a testré-

sze más testrésztől). A legfelső ember van biztosítva. A medve testét többen is alkothatják, dönt-

se el a csapat, hogyan biztonságos neki. 

Biztonsági követelmények 

A problémát az alsó tartóemberek kiválsztása jelenti, mert nekik több súlyt kell tartani, és elvi-

selni, amikor rájuk lépnek a többiek. Ha közben elmozdulnak, akkor a rájuk támaszkodók lees-

hetnek. 

 

 

 

4 Összegzés 

A produktivitás fázisának ismertetése sok kérdést vet fel, elsősorban a biztonsággal és a hosszú távú hatásokkal kapcsolatban. 

Cikkünkben a nagyfeladatok ismertetése mellett igyekeztünk részletesen foglalkozni a biztonság kérdéseivel. Nemcsak a testi, 

hanem a lelki egészségre és biztonságra is figyelni kell, hiszen amikor alkalmazkodunk a gyorsan változó környezethez, akkor 

sérülékenyek vagyunk minden szempontból, és a nagyfeladatok ezt az állapotot idézik elő a résztvevőkben. Éppen ezért érhe-

tünk el velük hosszan tartó, akár a résztvevők egész életére ható viselkedésváltozást, az attitűdök, az értékszemlélet megválto-

zását. 

A következő részben részletesebben foglalkozunk a csoportfejlődés és a feladatmegoldás során fellépő konfliktusok felismeré-

sével, tudatosításával, kezelésével és megoldásával. Ehhez elengedhetetlen a csoportmunka során a konstruktív visszajelzések 

alkalmazása és gyakorlása. Ezért ezzel kapcsolatos ismereteket és feladatokat is bemutatunk. 

 

 

 


