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Élménypedagógia 

5. 

 

Az előző cikkünkben a konfliktusok, valamint a visszajelzések témakörét taglaltuk részletesen. A nagyfeladatok során keletke-

ző, az élménypedagógia működési mechanizmusából következően erőteljes reakciók, érzelmek kezelésével foglalkoztunk. 

Cikksorozatunk befejező részében arról beszélünk, milyen feladatai vannak a trénernek a projekt zárása során, és hogyan hasz-

nosíthatjuk az eredményeket. 

Az eddigi ismeretek gyakorlati alkalmazásához néhány nagyfeladatot és egyszerűbb kötéltechnikás feladatot is ismertetünk. 

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 HASZNOSULÁS 

 

1 Emlékeztető 

Cikksorozatunk előző részeiben a projektfázisokon keresztül mutattuk be az élménypedagógia módszerét, és a produktivitás 

szakaszán keresztül eljutottunk a konfliktusok kezeléséig és reflexiók témaköréhez. A befejezésben az újraszerveződés, azaz a 

tapasztalatok tudatosítása, a búcsúzás, a tréner(ek) ezzel kapcsolatos feladatai, az értékelés és az utómunkálatok, az eredmé-

nyek felhasználási lehetőségei kerülnek sorra. 

1. Előkészítés 

Az információgyűjtés és programtervezés időszaka, a megfelelő eszközök beszerzése és a felmerülő problémák kezelése. 

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. A  csapat elé komplex nagyfeladatok segítségével testre szabott kihívásokat 

állítunk. A kritikus pillanatokban mellettük állva segítjük az attitüdváltozás kialakulását.  

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 hatásának tudatosítása, a mindennapokra vonatkozó következmények feltárása, va-

lamint új célok meghatározása. 

8. Búcsúzás 

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

9. Értékelés 

Az eredmények elmélyítésének lehetőségei. 

10. Utómunkálatok 

A projekt eredményeinek elmélyítése és értékelése. 

 

2 Újraszerveződés 

A szerzett tapasztalatok felülvizsgálata és hatásának tudatosítása, a mindennapokra vonatkozó következmények feltárása, va-

lamint új célok meghatározása. 

 

Eddigi cikkeinkben leírtuk az élménypedagógiás foglalkozások működési mechanizmusát, annak pszichológiai hátterét, a 

munka során kialakuló konfliktusokat és azok kezelési módjaira adtunk tanácsokat. 

A trénerképző kurzusunk végére érve ismerkedjünk még meg az élménypedagógiában nagyon fontos szerzett tapasztalatok 

felülvizsgálatával és hatásának tudatosításával, a mindennapokra vonatkozó következmények feltárásának lehetőségeivel, 

valamint új célok meghatározásával. 

Ebben a munkában segítségünkre lesznek az ún. metaforák. De mit is nevezünk metaforának? 
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2.1 Segítő metaforák 

 

Egyetlen szónak több jelentése is lehet, 

egy kép pedig többet jelenthet ezer szónál. 

És ha egy kép többet jelenthet, mint ezer szó, 

akkor a tapasztalat többet jelenthet, mint ezer kép. 

És ha a tapasztalat többet jelenthet, mint ezer kép, 

egy metafora többet jelenthet, mint ezer tapasztalat. 

Végül minden metaforának csak akkor van jelentése,  

ha a tapasztalatot jól interpretálja, 

 és a helyes képet hívja elő, mely a helyes szavakat szüli,  

és mély jelentéssel bír a speciális személy számára.
1
 

 

 

 

A metaforák segíthetnek nekünk, hogy kapcsolatba kerüljünk a kimondhatatlannal. A megfelelő történetek és képek, melyeket 

metaforával írunk le, egyéni kifejezésre adnak lehetőséget, mert analóg módon az egyén élettapasztalatához nyitnak utat. A 

metaforák hatása tudattalanul jön létre, és tudatosan nem is érhető el olyan hatás, mellyel a célzott változás folyamatát zavarná 

vagy befolyásolná. Az érintett személy reakciója az indikátora annak, hogy a metafora sikeres volt-e vagy sem. Bacon szerint a 

transzfer önkéntelenül is elérhető. Gyakran ugyanis éppen az elől zárkózunk el, amit tudatosan ismerünk fel. 

A metaforákkal történő tanulást „átviteli (áttételi) közvetítő” tanulásnak is nevezik. Ideális esetben a transzfer már az akció 

közben sikeres, mivel a tanulás főképpen tudattalanul egy régi elvetésével, elutasításával és egy új cselekvési mód által történő 

megerősítéssel teljesedik ki. A siker pedig már nem függ a kognitív belátástól. 

A metaforákkal történő munka során a reális tapasztalatokkal szemben képesek vagyunk más megoldási módokat is találni. 

Ilyenképpen a metaforában sikeresen alkalmazott megoldások a résztvevők számára új perspektívákat nyithatnak. Így egy 

relatíve védett közegben új, nem tipikus, de sikeres tapasztalatokra tehetnek szert, és ezek által fel tudnak készülni a reális 

kihívásokra is. 

A metaforákkal folytatott munka erősebben illeszkedik a résztvevők igényeihez. Ehhez azonban az előkészítő fázisban sok és 

pontos információt kell szerezni a résztvevőkről, a kívánalmaikról, céljaikról. A művészet abban rejlik, hogy a rendelkezésre 

álló adatok alapján a résztvevők számára helyes metaforát találjunk. Ezt megfelelőképpen kell prezentálni is, éppúgy, mint a 

megnevezett célokhoz illeszteni. Ha azonban az összefüggést magyarázni kell a résztvevők számára, mert nem ismerik fel 

maguk, elveszíti a hatását. 

 

Példa 

Egy csoport szociális tréninget végző fiatallal tájékozódó kerékpározáson vettek részt. Előkészítésként a fiatalok kaptak egy 

útleírást, egy térképet és egy kilométerórát. Az volt a feladatuk, hogy menjenek az előre megbeszélt célállomáshoz, és közben 

segítség nélkül kell az ismeretlen helyen tájékozódniuk. A két tréner jól ismerte a környéket, és biztosította a fiatalokat arról, 

hogy nem fognak beavatkozni a navigációba, és ha rossz felé mennek, akkor is követik őket szó nélkül. 

Egy kilométer megtétele után az egész csoportnak vissza kellet fordulnia, mert bizonytalanság vett erőt rajtuk, hogy egyáltalán 

hol vannak. Kiderült, hogy anélkül indultak el, hogy bárki is bejelölte volna a térképen az indulás helyét, valamint a kilométer-

órát sem nullázták le. 

A trénerek a tájékozódás témakörét helyezték a középpontba: „Mit kell tennem, hogy megtaláljam a helyes irányt?” Ezzel a 

fiatalokat új gondolatokra ösztönözte, melynek következtében magukba néztek (új magatartásmód). Gyorsan fény derült arra, 

hogy mindenki a másik után ment, és senki sem akarta vállalni a felelősséget. A mindennapokhoz vezető analógiákat is gyorsan 

meglelték: „Ki után mész a mindennapokban anélkül, hogy tudnád, hová is tartotok?” 

Végül minden fiatal térképszerűen lerajzolta a saját eddigi életútját egy nagy papírra. Fontosak voltak itt az élet utcáinak 

kereszteződései, amikor fontos döntéseket kellett hozni. Az értékelő beszélgetésben sok analógiát neveztek meg a való élettel: 

A térkép egy tájékozódási segítség, mint pl. egy továbbtanulási terv.  

A saját kiindulópont meghatározása jelentheti a saját vélemény megalkotását. 

Egy útelágazás az élet fontos döntéseit szimbolizálhatja.  

Egy útikalauz leírása hasonlatos egy idősebb személy tapasztalataihoz. 

A kilométeróra sebességet és megtett utat mér, mint pl. egy iskolai feladat, melyet a vezető jeggyel értékel, hiszen ez mutatja, 

hogy mennyire közel állunk a célhoz. 

 

Ilyen értelemben a biciklis tájékozódás a fiatalok számára megfelelő metafora volt. Miközben az erdőben tanultak meg tájéko-

zódni, elsajátították ugyanezt a magatartásmódot az életben is. 

 

Alapjában véve minden kommunikáció folyamatos fordítás a mesterségesen szerkesztett és a reális valóság között. 
 

Ha valakire odafigyelek, és meg is akarom őt érteni, hagynom kell, hogy hatással legyen rám. A saját belső képeimet kell 

létrehoznom az eddigi tapasztalataim alapján. Metaforákat ill. izomorf képeket hozok létre a belsőmben azért, hogy az 

információt a lehető legjobban el tudjam képzelni. 

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



5 

 

Minél több strukturális hasonlóságot mutat az elképzelésem az elbeszéltekkel, annál jobban megértem és el tudom képzelni 

azt. A kölcsönös megértés kommunikációs folyamata során állandóan ezt a belső képet hasonlítom az elmesélthez, hogy egy 

lehetőleg hasonló értékeléshez jussunk. A trénerek feladata, hogy a résztvevők élettapasztalatának megfelelő metaforát 

megtalálják és felkínálják. Természetesen nem létezik garancia a kiválasztott metafora hatásosságára. Viszont világosan 

felismerhető a résztvevők aktivitásán és motivációján, hogy az átélt élményeket és a tanultakat értelmesnek és követhetőnek 

tartják-e és folytatni akarják a munkát. 

 

Egy hatékony metaforának 

 izomorfnak, lehetőleg hasonlónak és összehasonlíthatónak kell lennie a résztvevők tapasztalati szintjével, 

 konkrét probléma-megoldási módokat kell felkínálnia, 

 a résztvevőket belülről meg kell, hogy érintse, ami azt jelenti, hogy pozitív emocionális rezonanciát kell kiváltania, 

 kapcsot kell jelentenie a reális és kreált szituációk között. 

 

A metaforák használata a résztvevők által 

Fontos, hogy a trénerek meghallják, észleljék a résztvevők beszédében a metaforikus tartalmat, és meg is válaszolják ezeket, 

hiszen a csapattagok ettől fogják úgy érezni, hogy megértik őket. Minden embernek a bensőjében lakoznak képek és szimbó-

lumok, melyek a számunkra fontos élményekhez és tartalmakhoz kapcsolnak bennünket.  

Életünk története az ismert keretek és határok, azaz a komfort zónán és a tanulási zónán belül játszódik. Az ismeretlen határán 

azonban új élmények és velük együtt új történetek keletkeznek. Ezek bővítik az egyén fő történetét, új fejezeteket fűzhetnek 

hozzá. A művészet az, hogy a résztvevők a történetük gazdagabb tartalmával távozzanak a tréningről. Természetesen azzal a 

céllal, hogy otthon a kibővített történetüket használhassák. 

A vezetésnek tehát arra kell a résztvevőket ösztönözniük, hogy a saját történetüket, képeiket meséljék el. Hiszen ez segít majd 

abban, hogy saját maguk tovább írhassák ezeket. Röviddel a siker előtt, mikor a félelmek a legnagyobbak, képesek vagyunk 

felismerni és megragadni a történetünk határait. Később, a siker után visszatérve sikerül az átéltek bázisát meglelni.  

 

Példa 

Kijelentés a siker előtti pillanatban (S-1): „Úgy érzem magam, mintha egy hordóba lennék bezárva, és nem tudnék belőle 

kitörni.” 

Kérdés a siker után (S+1): „Ebben az utolsó feladatban úgy tűnt, hogy sikerült megőrizned a hidegvéred. Ez azt jelenti, hogy 

képes voltál kitörni a hordódból, és észlelni, mi van kívül? 

 

2.1.1 Összehasonlító metafora 

Az összehasonlító metaforákat egészen könnyű bevezetni, és erős hatással vannak a csoportra. Gyakran érdekes viták is kiala-

kulhatnak találó összehasonlításokból. 

Példa  

 A tréner felkéri a csapattagokat, hogy milyen testrészt szeretnének megtestesíteni. Vagy meghatározhatják azt is, hogy 

ki milyen alkatrésze lenne egy autónak, milyen készültségi fokban, milyen állapotban. 

 Ugyancsak hatásos feladat a „négy elem” címet viselő is. Meg kell határozni a résztvevőknek, hogy a 4 elem (tűz, víz, 

föld, levegő) milyen jellemzőkkel rendelkezik. Ki kell térni az erősségekre és gyengeségekre is: így a föld például talaj 

is, ami biztonságot ad, jó, de egyben lassú és nehézkes is. A tűz forró, meleget adó, de túlforrósodhat és égethet is. 

Eszerint besorolják magukat a résztvevők. Végül a csoport véleményt cserél, kire mi a jellemző. 

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

gyen. 

 

Veszünk tehát egy jelentést, és megpróbáljuk kötni valami átélt eseményhez, dologhoz. Ez már része a transzfernek. Ez jelenti 

ugyanis a kapcsolatot a személyes élettapasztalattal és élethelyzettel. Ezáltal besoroljuk és megértjük, a részünkké válik, ami-

vel képesek vagyunk a továbbiakban is rendelkezni: használhatjuk, kicserélhetjük és hagyatkozhatunk is rá. 

Ha tehát a tréner a metaforákban történő kommunikációt használja, a képek használatára serkenti a résztvevőket is, és így hi-

dakat építhet ki az egyéni valóságokhoz, történetekhez. 

 

2.1.2 Izomorf metafora 

Az izomorf metaforák a tulajdonképpeni problémákra vagy magatartásokra hasonlítanak. Az izomorf metaforák kiépítése egé-

szen igényes, és minden helyzet és cél precíz megértését feltételezi. Ha a metafora nem „gyullad meg”, azaz túl kevéssé kötő-

dik a konkrét helyzethez vagy egy kevéssé vonzó megoldásra asszociál, akkor kevéssé lesz hatásos, vagy egyáltalán nem is 

vesznek róla tudomást. Ha például az érintett résztvevők egy nézőpont belsőleg alkalmazott állapotában vannak, és ez nyitja 

meg a metaforát, akkor előfordulhat, hogy a résztvevők az „Aha-felismerés” után zárt ajtókba ütköznek. 

 

Példa 

 „Egy számítógép használatát megtanulni pont olyan, mint megtanulni biciklizni: mindig és mindig újra kell próbál-

kozni, és sokszor egymás után le- vagy elesel, mielőtt megtalálod és megtartod a saját egyensúlyod.”  

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

 

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

meg.  

 

Példák: 

 Melyek azok a falak, melyeket otthon és a munkádban felismersz, és hogyan tudod ezeket lebontani? 

 Milyen hegyet mászol meg jelenleg az életedben? 

 Milyen térkép alapján tájékozódsz otthon? 

 Milyen zuhatagokat, vízeséseket győznél le otthon? 

 Melyek azok a vízesések, melyeket a csónakból kiszállva inkább elkerülnél? 

 Kik otthon a megmentőid, akik megfognának, ha leesnél? 

 Hol találsz otthon szilárd talajt? 

 Melyek azok a mindennapos szituációk, melyekben mindig újra és újra elveszíted az egyensúlyod? Hogyan tudod ma-

gad bebiztosítani? 

 Milyen falak, akadályok zárják el előled a kilátást? 

 Honnan tudod, hogy jó úton jársz? 

 Milyen könnyen gabalyodsz bele a hálóba? 

 

Minden felsorolt példa képet idéz fel az éppen átélt élményről, tapasztalatról. Ezzel egy időben pedig ezt a tapasztalatot a sze-

mélyes élethelyzet jelentős mozzanataival kapcsolja össze, kivetíti rá a frissen szerzett élményeket. Így a tapasztalat maga is 

metaforává, szimbólummá válik. Ha ehhez egy csoport által meghatározott, vidám hangulat is társul, akkor szívesen emlékszik 

rá vissza mindenki. 

 

2.1.3 Interaktív metafora 

Végül pedig magukat a játékokat és feladatokat is izomorf élményforrásnak tekinthetjük. Ehhez a trénerek megfelelő játékokat, 

feladatokat választanak ki, és úgy bontják ki, adják elő őket, és úgy választják meg a nehézségi fokot, hogy a résztvevők a 

konkrét magatartásváltozásokat a gyakorlatban próbálhatják ki. A játékokat és feladatokat ehhez tudattalanul is izomorfnak 

kell elfogadni, hogy ne fel lehessen ismerni benne a konkrét megoldási javaslatot. Mert nem a trénerek megoldási ötletei a 

követendők, melyeket a résztvevőknek csak végre kell hajtaniuk, hogy a megfelelő megoldáshoz eljussanak, hanem saját meg-

oldásokat kell kitalálni. 

 

Példák a metaforákra és a megfelelő feladatokra:  

 

„Az életutam” 

Egy túra közben a folyó mentén olyan állomásokat kell keresni, melyek az eddigi életutunknak megfelelnek, arra emlékeztetnek. 

 

„Elveszíteni az életegyensúlyunkat” 

Olyan feladatok sorolhatók ide (Alcatraz, bizalomesés, pókháló), amelyekben a résztvevőkkel a kölcsönös támogatást, megtar-

tást, támaszkodást és támaszadást gyakoroltatják. Az itt nyert tapasztalatokat adaptálni lehet a mindennapi élet egyensúlyvesz-

téses pillanataira is, hiszen csak azokat a személyeket kell megtalálnunk, akik ott megtartanak minket, segítenek nekünk. 

 

„Feketén látom az életet” 

Bármilyen bekötött szemes feladat idesorolható. 

 

„Nem hiszek a fülemnek” 

Bármilyen némán megoldandó feladat alkalmas erre. 

 

Káosz, komplexitás, zavarodottság 

Bekötött szemes, köteles gyakorlatok (vak háromszög, négyzet) alkalmasak ennek a szimulálására. 

 

2.1.4 A metaforával történő élményfixálás = transzfer 

1. lépés: Helyzetanalízis 

Meglehetősen pontosan fel kell vázolni a résztvevők élethelyzetét, valóságát. Ehhez nyújtanak segítséget a feladat-

megbeszélések, a reflexiók. Ennek alapját a közösen végrehajtott feladatok, a közben történtek jelentik. Hasznos, ha a résztve-

vők az egyes tagok viselkedésében, kommunikációjában, megnyilvánulásaiban, hozzáállásában ismétlődő mintákat találnak. 

Ha sikerül ilyet találni, akkor a tréner feladata ezeket a megfelelő kontextusban a felszínre hozni, rákérdezni: 

 Mik az ismertetőjelei a viselkedési mintának? 

 Melyik az a pont, ahol a résztvevők mindig ugyanazokba az akadályokba ütköznek? 

 Hol tart az egyes emberek tanulási képessége? 

 Milyen egyéni előtörténetek befolyásolják a csoportot? 
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2. lépés: Célok kijelölése 

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

kidolgozni: 

 Milyen magatartást vár el/szeretne a résztvevő? 

 Hová kíván eljutni, mit szeretne elérni a csoport? 

 Mik a kijelölt célok? 

 Melyek a kimondott és kimondatlan célok? 

 

3. lépés: Feladatok kiválasztása 

A résztvevők életéhez, a megállapított helyzethez és elérendő célokhoz leginkább illeszkedő metaforikus kapcsolatokat kell 

megtalálniuk a trénereknek. Ehhez felhasználhatjuk a természet adta lehetőségeket, de egyszerűen beágyazhatjuk magába a 

feladat történetébe is. Az a fontos, hogy a történetben előforduló szereplők szignifikánsak legyenek a résztvevőkkel, és az 

általuk betöltött szerepekkel a metaforában. A személyek mellett a helyszíneket, a tárgyakat, az időt és a nyelvet is lehetőleg 

hasonlóan kell megválasztani. 

 Mely feladatok követelik meg és fejlesztik a kérdéses magatartást? 

 Milyen képek és motívumok kapcsolhatók ehhez? 

 Milyen keretet találhatunk mindehhez? 

 Illeszkedik-e a feladat felvetése a résztvevők élethelyzetéhez? 

 Felismerik-e a résztvevők ezeket az analógiákat? 

 Milyen képességeket és készségeket fejleszt a feladat, amelyeket a résztvevők a mindennapjaikban is hasznosítani tud-

nak majd? 

 

4. lépés: Megoldási lehetőségek megkeresése 

Fontos, hogy a feladat megoldása új, a mindennapokban eddig ki nem próbált megoldási módokat is hozzon. Az alkalmas 

metaforának nem csak az élethelyzethez kell illeszkednie, hanem a felvetésekre adott eddigi és kívánt válaszokhoz is. 

 Milyen új megoldási módok lehetségesek? 

 Fel lehet-e használni az új megoldási módokat a mindennapokban? 

 Megfelelnek-e a megoldási módok a kijelölt céloknak? 

 

5. lépés: A metafora ellenőrzése 

A feladatnak éppen megfelelőnek kell lennie, nem szabad, hogy túl nehéz legyen. Ha a résztvevők nem lelkesednek eléggé, 

vagy unatkoznak, az annak a jele, hogy nem találják meg a mindennapi életükre vonatkozó adaptálhatóságot, vagy a feladat 

megoldása nem jelent megfelelő kihívást. De a túl nagy kihívás frusztráló, és azzal szembesíti a csapattagokat, hogy képtele-

nek a megoldásra, alkalmatlanok. Ha túl nagy a kockázat, akkor elutasítóvá válnak. Fontos, hogy precízen keressük meg, vá-

lasszuk ki a megfelelő feladatokat. Ez szakértelmet követel meg. A siker a legjobb tanítómester. Meg kell adni a lehetőséget a 

tagoknak, hogy megünnepelhessék és élvezhessék a sikerüket. A kudarcok feltérképezésében, megértésében és átnevezésében 

is szerepet kell játszaniuk a trénereknek. 

 Készen áll és képes a csoport a kiválasztott feladat végrehajtására? 

 Milyen a motivációs helyzet, megfelelő-e a kihívás foka? 

 Az érintett személy igényei és elvárásai megszólíthatók-e a metaforával? 

 Vonzóak-e a metaforában kínált megoldások? 

 Vannak-e mellőzendő kétértelműségek vagy előre látható félreértések? 

 Tagadnak, visszautasítanak valamit a résztvevők? Minden tényezőt pozitívan fejeznek ki? 

 

6. lépés: Bevezetés 

A megfelelően megválasztott és alkalmazott metafora alátámasztja és erősíti a jelentés-összefüggéseket a résztvevők valósága 

és a feladat között. Nem szabad lebecsülni a bevezetés szerepét. A fókusznak célzottan a tapasztalat egyes aspektusaira kell 

esnie. A tudatos és alapos bevezetése egy feladatnak és egyben metaforának arra ösztönzi a résztvevőket, hogy ők is képekben 

beszéljenek, válaszoljanak.  

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

 Megfelel a kijelentés szóválasztása az érintett résztvevőnek? 

 Megfelelő kíváncsiság és pozitív hozzáállás alakult ki a feladatismertetést követően? 

 Minden feladatmegoldáshoz szükséges szempontot megneveztünk? 

 

7. lépés: Kiértékelés 

A kiértékelésnél a metafora hatását is felül kell vizsgálni. Sikerült a résztvevőknek új tapasztalatokat és megoldási módokat 

találniuk, tapasztalniuk, vagy a régiek hálójában vergődnek és nem tanulnak a feladatból? Ebben az esetben a metafora nem 

volt megfelelően izomorf, és ezért nem érte el a kívánt célt. Ekkor egy új, jobb metaforával kell a feladatot végrehajtani. Vagy 

egyes résztvevők számára túl nagy volt a kihívás és a kockázat, ezért ellenállást tanúsítanak? Az alábbi kérdések vetődnek fel: 

 Sikeres volt a megoldási mód és kísérlet? 
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 Felismerték a résztvevők az élettel való analógiákat? 

 Sikerült rávilágítani az alkalmazott megoldási mód mindennapostól való eltérésére? 

 Milyen következtetéseket lehet levonni a végbement változási mechanizmusokból az jövőbeni életre? 

 

A megfelelő metaforák alkotásának építőkövei: 

Beismerések 

A résztvevők megnyilvánulásaiból fontos felismerések észlelhetők, következtetések vonhatók le az elveikre, beállítódásaikra 

és értékítéletükre, melyek meghatározzák a viselkedésüket. Ezekhez a trénerek megfelelő képeket, történeteket és anekdotákat 

találhatnak. 

Képességek és alkalmatlanságok 

Nem csak az egyes résztvevők erősségei és gyengeségei adhatnak alkalmat a megfelelő feladatok megtalálására, hanem meg 

kell vizsgálni az „elvétel”, az „adás”, a „megtartás” és a „megosztás” viselkedési mintáit is, melyeket a megfelelő feladatokkal 

fejleszthetünk, majd a valósághoz kapcsolva adaptálhatunk. 

Mesék és mítoszok 

A mesék kitűnően alkalmasak arra, hogy tudattalan kívánságokat és változásokat kimondhassunk. A helyszínek, a feladatok és 

a figurák is megfelelő hatást hívhatnak elő. A mesék utazásokról, fejlődésről szólnak általában. Ebben nagyon hasonlítanak az 

élménypedagógiás programokra. Az újjal, az ismeretlennel történő szembenézést és a kihívást, melyet teljesíteni kell, szimbo-

lizálhatjuk egy ismeretlenbe tett utazással. Ehhez nyugodtan használhatunk ismert meséket. 

Archetípusok (ősképek) 

A mélypszichológia további archetípusokkal gazdagítja a metaforákat. Így a kincs, kulcs, ajtók és termek, erdő, víz, hegyek és 

barlangok különösen hatékony képekké válnak, melyek további segítséget nyújtanak a metaforaalkotásban.  

Nyelvi mintakép 

Minden ember meghatározott nyelvi mintákat részesít előnyben. Vannak, akik képesek vizuálisan is láttatni az elmesélteket: 

feketén látom a dolgokat; nem fogom túlélni. Vannak, akik szeretnek képekben beszélni, mert az élményeiket érzelmekkel 

együtt tárolják el (Nehéznek érzem magam. Hidegen hagy.). Habár minden ember uralja az érzékszervein keresztüli feldolgo-

zási csatornákat, mégis eltérő az érzékelésünk. Miközben a trénerek ügyelnek arra, hogy a résztvevők milyen képeket használ-

nak, analógiákat lehet találni ugyanazon a kifejezési síkon. 

3 Búcsúzás 

A tréner(ek) projektzárással és elválással kapcsolatos felada-tai, a kötődés megerősítése. 

A búcsúzás előkészítésekor ügyeljünk arra, hogy az mindig kellő figyelmet és hangsúlyt kapjon. A program összeállításakor 

kiemelten ügyeljünk arra, hogy a záró napon, közelítve a búcsúzáshoz, minden legyen harmonikus, minden konfliktus tisztul-

jon le, mindenki legyen nyugodt, jókedvű, és érezze át minden porcikájában, mit kapott a tréningtől. 

A búcsúzás legyen egy útra bocsátás, összegezzük a tanultakat, mélyítsük el a metaforákat, mutassunk rá a fejlődésre. Adjunk 

teret, hogy a résztvevők elmondhassák, hogyan érezték magukat, mit tanultak, mivel lepték meg magukat és társaikat. Térjünk 

ki a csoportkohézió esetleges változásaira, értékeltessük ezt a résztvevőkkel. 

4 Értékelés 

Az értékelés az eredmények elmélyítésének egy remek lehetősége. Az értékelés egyik része történjen szóban a búcsúzásnál 

leírtak szerint. Jó lehetőség a visszajelzésre egy résztvevői elégedettségi kérdőív kitöltése, amelyből mi, trénerek is visszajel-

zést meríthetünk, hogy mivel sikerült elnyernünk a résztvevők elismerését, figyelmét és tetszését, és mivel nem. Itt kaphatunk 

részletesebb visszajelzést arról, hogy sikerült-e elérni a kitűzött célt. Az értékelés mindig egy remek kiindulópontként szolgál 

az utómunkálatok megtervezéséhez, illetve egy esetleges folytatáshoz, vagy akár egy más résztvevőkkel lebonyolítandó új 

tréninghez. Értékelésre mindenkinek egyaránt szüksége van legyen szó trénerről vagy résztvevőről.  

5 Utómunkálatok 

Az utómunkálatok a projekt eredményeinek elmélyítésére és értékelésére szolgálnak. A tréning nem ér véget azzal, hogy érté-

keltünk és elbúcsúztunk egymástól. Hiszen a tréningen tanultak ezután kerülnek a helyükre és nyerik el az igazi helyüket a 

résztvevők életében. Ha a metaforáink jól működnek, sikeresen kötöttük a feladatokat az egyének mindennapi életéhez, akkor 

volt igazán sikeres a munka, és a tanult ismeretek, a fejlesztett szociális kompetenciák beépülnek a résztvevők személyiségébe 

utat nyitva egy igazán hosszú távú fejlődéshez. És éppen ebben rejlik az élménypedagógia erőssége: az életet megváltoztatni 

képes tapasztalásban, az életre szóló élményekben. 
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FELADATOK 

6 Kötéltechnikás feladatok 

Cikksorozatunk harmadik részében már ismertettünk néhány kötéltechnikás feladatot, 

de érdemes ezekre visszatérni, mert olyan élményeket lehet elérni egyszerű eszközök-

kel, amelyek más módon nem szerezhetők meg. 

A szokatlan szituációk olyan körülményeket teremtenek, amelyek közt a 

résztvevőknek nincs gyakorlatuk, bizonytalanul érzik magukat. Az egyén a 

mesterséges extrém helyzetekben megszilárdíthatja önbizalmát, ügyességét. A 

komfortzónából való kilépés kihívást jelent, mert csak magukban és társaikban 

bízhatnak. Az egymásra utaltság fejleszti az együttműködési készséget, a 

kommunikációt, a segítőkészséget, a kreativitást és a csapatmunkát. 

 Alacsony kötélpályák 

A föld közelében (1-2 méterre) elhelyezett kötelek, hevederek. 

A biztosítást a trénerek vagy maguk a résztvevők végzik, szükség esetén megakadályozzák az 

esést. Az alacsony kötélpályákat önállóan, a magas pálya bevezetéseként vagy kisebb 

stresszhelyzetek előidézésére szokták alkalmazni. Itt mindenki könnyedén megtapasztalja a saját 

képességeit, ügyességét, félelmeit. A csapat tagjai is felmérhetik egymás teljesítőképességét, 

amit a csapatfeladat végrehajtásakor hasznosíthatnak. 

 Magas kötélpályák 

A magas kötélpályákat 3-10 m magasságban építik ki. A legfontosabb szempont ebben az 

esetben is a biztonság. A magas kötélpályák esetében alapvető feltétel az alpinista vizsgával 

rendelkező, megbízható szakemberek jelenléte, akik a biztosítást végzik. 

 

 

 

Néhány egyszerű kötéltechnikás feladat ismertetése. 

6.1 Lebegés 

Három kötélen lógó három csapattagnak kell eljuttatnia egy labdát a célba. 

A földön álló csapattag eljuttatja a labdát az 1. kötélen lévő emberhez, aki a 2. kötélen lévő csapattagnak juttatja el, 

majd a 3. kötélen lévő emberhez kerül, aki eljuttatja a másik oldalon a földön álló embernek. Az a csapat nyer, aki a 

leggyorsabban teljesíti a feladatot. Ha közben leesik a labda, újra kell kezdeni. 

 Egy másik változatban a csapatoknak kell elhelyezniük a köteleket a fákon, úgy, hogy itt az a versenyfeladat, hogy 

melyik csapat tudja a legmesszebbre eljuttatni a labdát. 

6.2 Mérgező tó 

Az egyik résztvevőt egy „mérgező tó” fölé húzzák a társai, és leengedik annyira, hogy ki tudja emelni az ott elhelyezett 

„kincseket”, anélkül, hogy érintené a „tó mérgező felszínét”. 

A feladat másik változatában vállmagasságban kifeszített kötélen kell lajhármászásban 

bejutni a tó fölé, és onnan kihozni a kincset. 

6.3 Sziget 

Egy kötél segítségével kell átlendülniük a résztvevőknek a túlsó oldalon található 

„szigetre”, úgy, hogy közben nem érhet le a lábuk, mert a „mocsárban” krokodilok 

lesnek rájuk. A szigetet egy autógumi jelképezi, amelyen a végén az egész csapatnak 

összekapaszkodva kell állni.  
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7 Nagyfeladatok 

Néhány nagyfeladat ismertetése. 

7.1 Savas tó 

Időtartam : 10-15 perc 

Létszám : 10-30 fő 

Fejlesztett készség : kooperációs készség, kommunikáció, 

váratlan helyzetek megoldása 

Eszközök : 1 db kb. 10 méteres kötél 

1 db kis méretű doboz (20cm x 8 cm x 12 cm) vagy 1 db tégla 

1 tábla csoki 

Előkészítés : A kötelet rakjuk le egy hozzávetőleges kör formájában. Helyezzük a közepére a 

hosszabb, de keskenyebb oldalára a dobozt/téglát, melyre helyezzük el keresztben a 

csokit úgy, hogy a szélei egyformán lógjanak túl a dobozon/téglán. 

Játékleírás, variációk 

A csapatnak a kör (savas tó) köré kell állnia, mert mindenki éhes, és szeretné 

megszerezni a csokit, de azt csak összehangolt csapatmunkával lehetséges. 

Nem szabad a tóba lépni, mert savas, és lemarja a cipőnket, bőrünket. Fölé 

sem szabad hajolni, mert a gőze is mar. A csoki egy rögzített tereptárgyon 

van, amit nem lehet elmozdítani a helyéről (nem lehet a dobozzal/téglával 

együtt kihúzni onnan a csokit). Csak olyan tárgyakat használhatnak a 

résztvevők, amelyek rajtuk vagy a zsebükben vannak. Más eszköz 

igénybevétele tilos. 

Kommentár, tanácsok, tapasztalatok 

Figyeljünk rá, hogy kikkel szeretnénk a feladatot csináltatni. Ha sok nő van a 

tréningünkön, akkor előfordulhat, hogy nincs cipőfűzőjük, övük. Lehet 

pulcsik, pólók összekötésével is megoldani a feladatot, de ezek nem lóghatnak bele a vízbe. Ha nyáron játsszuk, akkor 

előfordulhat, hogy a csapattagjaink papucsban és levehető ruhadarabok hiányában elakadnak. Erre előre készüljünk fel, és 

ilyenkor biztosítsunk számukra olyan eszközöket egy kupacban, amikkel dolgozhatnak, és így használhatjuk a feladatot, mely 

nagy sikert szokott aratni, és a csokit is megehetik a jól végzett munka végén. Teremben is jól játszható. 

7.2 Labdaszállítás 

Időtartam 15-20 perc 

Létszám 5-10 fős csapatok  

Fejlesztett készség csapatépítés, kommunikáció, tervezés, bizalom, 

nyitottság új ötletekre, elképzelésekre, segítőkészség, kooperáció 

Eszközök különböző nagyságú labdák 

(lufik, gumilabdák, teniszlabdák, foci-/röp-/kosárlabdák) 

és tárgyak (kötél, gumityúk, műanyag edény…stb.) 

Előkészítés - 

Játékleírás, variációk 

Egy kb. 10-15 méter hosszú, előre kijelölt szakaszon különböző mennyiségű és méretű labdákat kell az alábbi szabályok 

betartásával szállítani: 

 Egyszerre csak egy labda lehet mozgásban. 

 Szállítás közben minden résztvevőnek legalább egyszer meg kell érintenie 

a szállított labdát. 

 Amikor a játékos a labdát éppen megérinti, nem végezhet helyváltoztató 

mozgást. 

 A labdákat nem szabad dobni, megfogni, valahová befoni, becsiptetni. 

 Amelyik labda leesik, elveszett. Nem jár érte pontszám. 

 10 perc áll rendelkezésre a csapat(ok)nak, hogy szállítmányozási tervet 

készítsenek. Ki is lehet próbálni a különböző méretű labdák szállítását, de 

nem a kijelölt szakaszon. 

 A csapat(ok) számára 5 perc áll rendelkezésre a szállításra, mely időtartam alatt annyi labdát kell elszállítani(uk) a 

kezdőponttól a végpontig, amennyit csak tud(nak). 
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Kommentár, tanácsok, tapasztalatok 

A legjobb megoldás az, ha valamiféle futószalagot képeznek a játékosok magukból, amelynél a játékosok kezein gurítják a 

labdákat. Minél kisebbek a labdák, annál nehezebb a feladat. 

Variánsok 

A különböző nagyságú labdák a nehézségük szerint különböző pontot érnek. A csapat(ok)nak dönteni kell, hogy sok 

kevesebbet érő labdát, vagy kevesebb magasabb pontszámút visznek. 

Nehezíthetjük a feladatot nem gömbölyű tárgyak rendelkezésre bocsátásával is, melyek extra pontokat érnek, hiszen 

„gurításuk” nem könnyű. Hegyes, érdes tárgyakat ne adjunk, mert sérülésveszélyt okozhatnak! 

7.3 Lufiágy 

Időtartam : 15-20 perc 

Létszám : 5-10 fős csapatok  

Fejlesztett készség : kommunikáció, tervezés, bizalom, 

nyitottság új ötletekre, elképzelésekre, segítőkészség, kooperáció 

Eszközök : lufik, esetleg szembekötők 

Előkészítés : - 

 

Játékleírás, variációk 

Minden játékos kap egy-egy lufit, hogy fújja fel ne túl keményre. 4-5 fős kiscsoportokat alakítunk, melyeknek ki kell 

választaniuk egy játékost, akit rá kell fektetni a lufikból alkotott ágyra, és úgy kell elhelyezniük, hogy 5 másodpercig segítség 

nélkül egyensúlyozni tudjon a lufiágyon. Ekkor már senki nem foghatja! Amennyiben valamelyik lufi eldurran, a csapat kap 

helyette másikat korlátozott számban. 

 Következő körben lehet az a feladat, hogy 2 csapatnak közösen kell 2 embert 

elhelyeznie a lufiágyon. Nehezítés lehet, ha ennek a két személynek valamilyen 

módon egymáson kell elhelyezkednie. Azt, hogy mit jelent pontosan az 

egymáson fekvés, a csoport maga dönti el.  

 A lufiágyra fekvő személy szemét beköthetjük, ami különlegesen 

kiszolgáltatottá teszi őt. 

 Nehezíthetjük a feladatot úgy is, hogy személyenként 4 lufit osztunk szét, 

melyeket úgy kell elhelyezni, hogy minden játékos fenn legyen a lufiágyon. 

Kommentár, tanácsok, tapasztalatok 

Mivel mindenki arra számít (attól fél) a játék elején, hogy a lufik sorra eldurrannak, így feszültség uralkodik a játékosokon. 

Segíthet, hogyha a csapatoknak először bemutatjuk, mi is a feladat, és utána számukra a megbeszéléshez időt adunk, és a 

lufikat csak ezután osztjuk ki nekik. 

7.4 Holdkomp 

Időtartam : 40-50 perc 

Létszám : 10-30 fő 

Fejlesztett készség : társismeret, kooperációs készség, kommunikáció 

Eszközök : 1 db fapalló, 4 db szennyvízcső, 

1 db kb. 10-15 méter hosszú kötél 

Előkészítés : - 

Játékleírás, variációk 

A felhasználható eszközöket letesszük egy halomba. A csapat a Holdon tartózkodik, ahol forró a felszín, ezért a kupacban 

található eszközök felhasználásával egy járművet kell építeni, mellyel a csapattagok átjutnak a kb. 20 méterre lévő következő 

bázisra. A játék akkor izgalmas, ha a kompnak többször kell fordulnia, hiszen akkor azt is meg kell beszélniük, egy menettel 

hányan mennek, kikre, mikor kerül sor, ki jön vissza, ki üzemelteti a kompot.  

Kommentár, tanácsok, tapasztalatok 

A feladat mind gyerekeknek, mind felnőtteknek vidám perceket hoz. Balesetveszélyes, 

mert a csapattagok hajlamosak elfelejteni, hogy a „túlpartra” érve nem szabad leugrani a 

járműről, mert a palló felbillen, és a rajta lévők leeshetnek. Hívjuk fel a játékosok 

figyelmét arra is, hogy vigyázzanak az ujjaikra, mert a szennyvízcsövek = kerekek 

kivételekor és behelyezésekor becsíphetik őket. A kötél nem kell semmihez, bár segítséget 

nyújthat az első tagok túlpartra kerülése után, mert tudják ők is húzni a kompot. Érdekes, 

hogy diákok és felnőttek is megpróbálkoznak azzal a zsákutcába vezető manőverrel, hogy 

összekötik a komp „kerekeit”, amitől az működésképtelenné válik. 
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7.5 Törhetetlen tojásburok 

Időtartam : 70-80 perc 

Létszám : 10-30 fő csoportokba osztva (max. 5 fő/csoport) 

nem baj, ha a csoportok nem teljesen egyforma létszámúak,  

de 1-1 főnél nagyobb eltérés ne legyen 

Fejlesztett készség  : megfigyelés, bizalom, kooperációs képesség, kommunikáció, 

külső tényezőkből adódó változásokhoz alkalmazkodás 

Eszközök  : csoportonként 1-1 (cipős)doboz, benne: 

3 db műanyag pohár (joghurtospohár) 

3 dupla oldalas nagy méretű újságpapír 

1 db vattacsomó (kozmetikai vattalabda)  

1 maréknyi apró szemű kavics 

1 db széles ragasztószalag 

3-4 méter zsineg 

5 db faspatula 

1 db filctoll/toll 

kb. 10 x 5 cm nagyságú dekorgumi vagy filcdarab 

1 db olló, 1 db tapétavágó 

1 db  nyers tyúktojás 

1 db az alábbiakban, a feladat ismertetése után megtalálható, fénymásolható 

feladatleírás 

Előkészítés  : csoportonként 1 doboz előkészítése a felsorolt tárgyakkal 

csoportonként 1 db játékleírás fénymásolása 

olyan épület, amelyből a tojásburkok ledobhatók 

csoportonként 1-1 értékelőlap fénymásolása 

Játékleírás, variációk 

A játék kezdetekor ismertessük, hogy a játékban mindenki egyenértékű fél. Ismertessük a játékszabályokat, és minden csoport-

nak osszuk ki a dobozokat benne az előkészített, csoportonként teljesen azonos tartalommal. Ne felejtsük ki belőle a játékle-

írást sem! Minden csoportnak önállóan kell dolgoznia, nem leshetik el egymás megoldási módját. Kémkedés esetén a szabályt 

megszegő csoportot diszkvalifikáljuk. 

 

A játékmenet változtatása: 

1.) 20 perc elteltével a tréner jelentse be, hogy a rendelkezésre álló összidő 60 percről 40 percre 

csökken. (Indokolhatjuk a konkurencia munkájának előrehaladott állásával, hiszen a cég jövője, 

a résztvevők megélhetése forog kockán.) 

2.) A termékelkészítési munkálatok lezárultakor, de a prezentációk megkezdése előtt közölje a 

játékvezető, hogy a tojásburkokat nem az első, hanem a második emeletről ledobva teszteljük. 

Értékelés: 

1.) Minden csoport külön értékelő kört tart. Osszuk ki az értékelőlapokat, melyeket a csapatok 

töltsenek ki. Itt kap szerepet a csoportdinamikát jegyzetelő csapattag. Minden csapattag mondja el a véleményét, ismertesse, 

hogy ő maga hogyan élte meg a feladatmegoldást. Minden csoport ismertesse az értékelését az egész csapat előtt! 

2.) Az egész csapat válassza ki a nyertes terméket minden szempont figyelembevételével! 

A feladat célja: 

A feladat célja a csoportok önszerveződése. A kérdés, hogy kialakult-e hierarchia, magához ragadta-e valaki a vezető/irányító 

szerepet. Hogyan végezte ez a személy a feladatát, agresszív volt-e, meggyőzte-e a többieket arról, hogy az övé lesz a nyerő 

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

összehangolt csapatmunkát véghez vinni? Ha igen, hogyan, ha nem, miért? Fontos, hogy a résztvevők azzal az érzéssel távoz-

nak-e, hogy sikerült a feladat végrehajtásához hozzájárulniuk. Ha nem, akkor ennek mi az oka? 

Kommentár, tanácsok, tapasztalatok 

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. 
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Fénymásoláshoz 

 

FELADATLEÍRÁS 

 

Képzelje el, hogy egy nagyvállalat vezető mérnöke. A cég nehézségekkel küzd, a szétesés és a gazdasági csőd szélén áll. 

Csak egy áttörő találmány mentheti meg! Önt pedig megbízták ennek a terméknek a kifejlesztésével. 

Termék: Az utánozhatatlan „törhetetlen tojásburok”! 

A „törhetetlen tojásburkot” úgy kell megépíteni, hogy megóvjon egy nyers tyúktojást, amely így az 1. emeletről kidobva a 

betonon nem törik össze. 

A „törhetetlen tojásburok” követelményei: 

1.) A terméknek vizuálisan vonzónak kell lennie, hogy mindenki megvegye, hiszen a vállalat jövője a tét. 

2.) A tyúktojásnak a burokban láthatónak kell lennie! 

3.) A kipróbálás előtt a terméket a közönségnek a csapat egyik tagja bemutatja. 

4.) A „törhetetlen tojásburkot” az épület első emeletéről a csapat egyik tagja dobja le. 

5.) A felhasználható anyagok a dobozban találhatók. 

6.) A csoport egyik tagja a feladat végrehajtása közben a csoportdinamikát figyeli és jegyzeteli. 

7.) A feladat végrehajtására 60 perc áll rendelkezésre. 
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7.6 Marsjármű 

Időtartam : 70-80 perc 

Létszám : 10-30 fő csoportokba osztva (max. 5 fő/csoport) 

nem baj, ha a csoportok nem teljesen egyforma létszámúak,  

de 1-1 főnél nagyobb eltérés ne legyen 

Fejlesztett készség  : megfigyelés, bizalom, kooperációs képesség, kommunikáció, 

külső tényezőkből adódó változásokhoz alkalmazkodás 

Eszközök  : csoportonként 1 doboz, benne: 

3 db műanyag pohár (joghurtospohár) 

3 dupla oldalas nagy méretű újságpapír 

1 db vattacsomó (kozmetikai vattalabda)  

1 maréknyi apró szemű kavics 

1 db széles ragasztószalag, 3- 4 méter zsineg 

5 db faspatula 

1 db filctoll/toll 

1 db olló vagy tapétavágó 

1 db  nyers tyúktojás 

1 db az alábbiakban, a feladat ismertetése után megtalálható fénymásolható 

feladatleírás 

A dobozba bármilyen érdekes apró tárgy elhelyezhető, minél több tárgy van, annál 

nehezebb a feladat. 

Előkészítés  : csoportonként 1 doboz előkészítése a felsorolt tárgyakkal 

csoportonként 1 db játékleírás fénymásolása 

olyan épület, amelyből a tojásburkok ledobhatók 

csoportonként 1-1 értékelőlap fénymásolása 

Játékleírás, variációk 

A csoportoknak kiosztjuk a dobozokat, majd ismertetjük a játék kerettörténetét: 

„A Föld túlnépesedett, a Mars gyarmatosítása megkezdődött. A Föld Világtanácsa megbízta a legnagyobb földi multinacionális 

konszerneket, hogy legkiválóbb tudósaik és mérnökeik segítségével fejlesszék ki a leszállóegység prototípusát, amellyel a 

Mars körül keringő űrállomásról az élőlényeket lejuttatják a bolygóra és a kolóniákra. 

A legfontosabb szempontok: a leszállóegységnek meg kell védenie a benne tartózkodó 

élőlényt a becsapódástól, a leszállás után alkalmasnak kell lennie a Marson való közle-

kedésre. Szintén fontos feltétel, hogy a járműveket úgy kell kifejleszteni, hogy alkalma-

sak legyenek a szabványosításra. Ezért a megbízást azok kapják, akik egymáshoz leg-

jobban hasonlító járműveket fejlesztenek ki. 

Az elkészült prototípusokat egy bemutatón ismertetik a Világtanáccsal, melyen a sajtó 

képviselői is jelen lesznek. A Világtanács képviselői a bemutatók után döntenek arról, 

hogy mely vállalatok fejlesztését találják alkalmasnak. Ezután egy próbautat végeznek 

a Holdra, ahol kipróbálják a járművet.” 

A jármű kifejlesztésére 30 perc áll rendelkezésre. A fejlesztők négy alkalommal egyeztethetnek a többi csapattal. A kezdés 

után 10-15-20-25 perc múlva minden csapatból egy ember egy tetszőlegesen kiválasztott másik csapathoz mehet, és egy percen 

keresztül beszélhetnek. Az addig elkészült járművet nem vihetik magukkal, de rajzolhatnak, és láthatják a másik csoport mun-

káját. (Lehetséges, hogy egy csapatnál találkozik mindenki, de mehetnek más-más csapathoz is. Azt is megtehetik, hogy min-

den esetben más csapatnál egyeztetnek.) 

A feladat célja 

A feladat a csoportok közötti kommunikációt erősíti. A csapatmunka mellett a nagyobb közösséggel való szervezeti együttmű-

ködés fejlesztése is fontos. Amennyiben mindenki csak a saját csapatának érdekeit tartja szem előtt, és nem figyel a többi csa-

pat munkájára, akkor veszít. A feladat a közös érdekérvényesítés kompetenciáját erősíti, mert a győzelemhez együttműködésre 

van szükség. 

Kommentár, tanácsok, tapasztalatok 

Kérdések, melyekre a feladat elvégzése után választ keresünk 

1. Miért működött a csoportmunka, vagy miért nem? 

2. Hogyan oldották meg a többi csoporttal történő kommunikációt? 

3. Milyen problémák léptek fel és hogyan oldották meg őket? 

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

FELADATLEÍRÁS 

 

A Föld túlnépesedett, a Mars gyarmatosítása megkezdődött. 

A Föld Világtanácsa megbízta a legnagyobb multinacionális konszerneket, hogy leg-

kiválóbb tudósaik és mérnökeik segítségével fejlesszék ki a leszállóegység prototípu-

sát, amellyel a Mars körül keringő űrállomásról az élőlényeket lejuttatják a bolygóra 

és a kolóniákra. 

 A leszállóegységnek meg kell védenie a benne tartózkodó élőlényt a becsapódás-

tól. 

 A leszállás után alkalmasnak kell lennie a Marson való közlekedésre. 

 A járműveket úgy kell kifejleszteni, hogy alkalmasak legyenek a szabványosításra. A megbízást azok a cégek kap-

ják, akik egymáshoz legjobban hasonlító járműveket fejlesztenek ki (külsőre és alkatrészek szempontjából is 

egyezni kell a járműveknek). 

 Az elkészült prototípusokat egy bemutatón ismertetik a Világtanáccsal, melyen a sajtó képviselői is jelen lesznek. 

 A Világtanács képviselői a bemutatók után döntenek arról, hogy mely vállalatok fejlesztését találják alkalmasnak. 

 Ezután egy próbautat végeznek a Holdra, ahol kipróbálják a járművet. 

Adjanak nevet a vállalatnak! Válasszanak egy kutatási igazgatót és egy marketing vezetőt! 
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8 Összegzés 

Cikksorozatunkban megpróbáltuk bemutatni az élménypedagógia működési mechanizmusát, az eredmények felhasználásának 

lehetőségeit. Reméljük, hogy kedvet kaptak a módszer kipróbálásához. Sok sikert kívánunk! 
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Melléklet 1. Kapcsolatépítő tréning egy kortárs segítő szemével 

 

A tavalyi évben már részt vettem különböző élménypedagógiás rendezvényeken, ezért izgatottan vártam az egy hetes tréninget. 

Azt hittem, nagyjából tudom, hogy mit várhatok. De tévedtem. Felnőttek között és azokkal az emberekkel, akikkel találkozhat-

tam, teljesen más élmény volt. Minden pillanatát élveztem. Sokkal többet kaptam, mint amire számítottam. Új emberekkel és 

helyzetekkel ismerkedtem meg. Az egyik legnagyobb ajándék önmagam jobb megismerése volt számomra. Megismerhettem 

képességeimet, esetleges korlátaimat, melyek egy részét sikerült legyőznöm.  

A trénerek nagyon izgalmas feladatokat hoztak. A kedvenc feladataim az ügyességi és a kötéltechnikás feladatok voltak. Habár 

nem nagyon tudok olyat mondani, ami ne tetszett volna. 

Először aggódtam, hogy milyen lesz ennyi felnőtt, „komoly ember” között lenni, hogy fogok majd teljesíteni, de ezzel kapcso-

latban is kellemes meglepetés ért. Az első pillanattól elfogadtak, egyenlő félként kezeltek, és a meghallgatták a véleményemet, 

figyeltek rám. A csapat része voltam én is, akire ugyanolyan szükség volt egy feladat végrehajtásánál és kidolgozásánál, mint a 

többiekre. 

A feladatok közül kiemelnék néhányat, amelyek valamiért fontosak voltak számomra. 

Az Alcatraz nevű játék azzal kezdődött, hogy elmondták a kerettörténetet: 

„Rabok vagytok Alcatrazban. Ma azonban elérkezett a pillanat a szökésre. A két fa vagy fogas közé kifeszített kötél szimboli-

zálja azt a kerítésrészt, amely alul teljesen zárt, és ahol a csapat minden tagjának meg kell szöknie. A kerítés tetejében 10000 

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.” 

  

A betartandó szabályok a következők voltak: 

Nagyon vigyázzon mindenki saját és társai testi épségére. 

Mielőtt valamilyen ugrást vagy emelést végrehajtanak, kérni kell a tréner engedélyét. 

Nem lehet a kötél alatt átbújni. 

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

Nem szabad a társakon kívül semmilyen már eszközt igénybe venni. 

Azt hittem, nem fog sikerülni, mert voltak közöttünk kicsit testesebbek és gyengébbek, vékonyabbak, mint mondjuk én is. De 

elkezdtünk ötleteket mondani, és mindenki felvetett valami újat, amire a többiek nem gondoltak. Egy kis vita is kialakult, hogy 

kinek a megoldása lehet a jó, de amikor elkezdtük, akkor már mindenki csak arra figyelt, hogy senki ne sérüljön meg, és „ne 

hagyjunk hátra senkit”. Meglepett, hogy milyen gyorsan és könnyen sikerült… az én erőmre is szükség volt, és mindent meg-

tettem, hogy segítsek a csapatnak.  

A finnek és angolok  játék kerettörténetében  

Angliában a hotelben a turisták éppen alszanak, mikor egy földrengés következtében tűz üt ki a hotelben. Értenek ugyan ango-

lul, de beszélni csak annyit tudnak igen/nem. Mivel megsérültek, nem tudnak menekülni, hangosan jajgatnak, hogy megtalál-

ják őket. Az angoloknak az a feladatuk, hogy bemenjenek az égő hotelbe, ahol akkora a füst, hogy semmit nem látnak.  

Én angol lettem, bekötötték a szememet, és a párommal a berendezett terembe vezettek. A feladatunk az volt, hogy „vakon”, a 

finntől kérdezgetve találjuk meg az eszközöket, amikből a hordágy elkészíthető, majd készítsük el a hordágyat egy meghatáro-

zott módon, fektessük rá a sérültet, és vigyük is ki egy előre meghatározott pontig. Nagyon nehéz volt a korlátozott kommuni-

kációval megérteni egymást. Mindenkinek volt egy elképzelése, és aszerint próbálta megoldani a feladatot. Emiatt sokan nem 

haladtak semmire, mert a finn folyamatosan tiltakozott. Sokat nevettünk közben, és azért mindenkit sikerült kimenteni. Szá-

momra az volt a tanulság, hogy különösen veszélyhelyzetben mennyire fontos a kommunikáció, hogy odafigyeljünk a másikra, 

és ne csak a saját fejünkben lévő sablonok szerint gondolkodjunk, mert lehet, hogy ezzel veszélybe sodorjuk a másikat. Az is 

fontos, hogy megbizonyosodjunk róla, a másik valóban ezt érti-e, amit mi mondani akarunk neki, vagy félreértette, és egészen 

másfelé megyünk, mint gondoljuk. 

 

A hét csúcspontja számomra, de szerintem a csapat minden tagja számára, a csütörtöki nap volt. 

Osztrák hegyimentő rendőrök segítségével ereszkedtünk le a szegedi telefontoronyból 55 méter magasságból.  

Amikor kedden ismertették a feladatot, akkor mindenkiben nagy szorongást keltett. Voltak, akik lelkesedtek, de voltak, akik 

azt mondták, ezt biztosan nem csinálják meg. A következő napon is sokszor felmerült, hogy meg merjük-e majd csinálni. Sze-

rencsére szerdán már megismerhettük jobban az osztrák rendőröket, akik alacsony kötéltechnikás feladatok során ismertettek 

meg bennünket az eszközökkel, és megtanultunk bízni bennük és az eszközökben is. 

Aznap éjjel mindenki nyugtalanul aludt, de mégis izgatottan vártam a csütörtöki napot. Képes leszek rá?  
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A torony lábánál még magasabbnak látszott az 55 méter… feladták ránk a beülőket és a biztonsági sisakokat. Emlékszem, a 

torkomban dobogott a szívem, amikor a lifttel felfelé mentünk, még a kilátást sem tudtam élvezni, amikor kiléptünk a teraszra. 

Az előzetes megbeszélés szerint én ereszkedtem volna elsőnek. Bevallom, kicsit inamba szállt a bátorságom. De azután a töb-

biekre néztem, és láttam, hogy bíznak bennem, ott vannak, és segítenek. Megölelgettek és összeszedtem magam. Harald, az 

egyik rendőr, mosolyogva bíztatott. Már nem adhattam fel! Odaléptem a korláthoz, és átléptem rajta. Nem is volt olyan ször-

nyű… azért amikor el kellett engedni a korlátot, és rábízni magam a kötélre és Haraldra, vettem egy nagy levegőt… De sike-

rült! Ott lógtam, elsőként a csapatból, az egész várost láttam… nem csuktam be a szemem, integettem a fentieknek, akik meg-

tapsoltak. Nagyon jó érzés volt. Amikor földet értem, úgy éreztem, többre vagyok képes, mint amire gondoltam, és hogy mi-

lyen fontos volt a többiek bíztatása és a felelősség, hogy bíznak benne, hogy megcsinálom. 

Az utolsó napon „főszereplővé” léptem elő. 

A citybound játék lényege, hogy a városban kell feladatokat végrehajtani. Ebben az esetben egy kiállítást kellett szervezni 

„híres szegediek” címmel. A lényeg azonban az volt, hogy én és a másik csapathoz beosztott kortárs segítő barátnőm egyszer 

csak eltűnünk. Vajon rájönnek-e a csapatok, hogy mindent félretéve bennünket kell megkeresni? Mi is kíváncsiak voltunk, 

hogy mit fognak csinálni, hiszen nagyon megszerettük egymást az egy hét alatt. Reméltem, hogy leszünk annyira fontosak, 

hogy elkezdenek keresni. 

Már az eltűnés sem volt könnyű, annyira figyeltek rám. De végül megléptem… A trénerekkel folyamatosan tartottuk a kapcso-

latot, miközben a megbeszélt helyen, a kiindulási ponton vártuk, hogy megtaláljanak. Hiába… egészen elszomorodtunk. Ami-

kor letelt a megadott idő, elindultunk vissza a tréning helyszínére. És akkor… a buszmegállóban ránk találtak! Úgy örültek 

nekünk, mintha kincset leltek volna. Hihetetlen érzés volt. Mi meg azt hittünk, nem is tűnt fel, hogy nem vagyunk ott. 

A megbeszélésen kiderült, hogy mindent megtettek. Többször megpróbálták felhívni a trénereket, akik természetesen ki voltak 

kapcsolva, azután a rendőrséget, a mentőket, a szüleink számát is kiderítették. (Szerencsére tudtak a dologról, így csak megját-

szották az ijedtséget.) Egy kicsit lelkiismeret furdalásunk is volt, mert néhányan teljesen komolyan vették, akkor is, ha azért a 

többség sejtette, hogy ez is a játék része. 

Sokáig tartott, ameddig mindenki megnyugodott, de végül mindenkinek nagyon hasznos tanulságokkal szolgált ez a feladat is. 

És még a kiállításokat is megcsinálták, különleges tárgyakat is hoztak, még egy olimpiai bajnok kajakját is kölcsönkérték. 

Ez alatt az egy hét alatt felejthetetlen élményeket és új barátokat szereztem. A tréningen nemcsak azt tanulhattam meg, hogy 

hogyan tudok jobban segíteni, hanem talán kicsit jobb emberré is váltam. Ha ezt a sok emberi értéket tovább tudom adni a 

korosztályomba tartozó barátaimnak, ismerőseimnek, akkor ők is továbbadhatják a pozitív példát. „Róma sem egy nap alatt 

épült fel.” Tartja a mondás, de az építkezést el kell kezdeni valahogy. 

Sokkal könnyebb lenne a munkájuk a segítő szakmákban dolgozóknak, ha lenne velük olyan fiatal, aki ismeri a korosztályt, és 

az új módszereket, esetleg részt vett egy hasonló tréningen. A fiatalok számára hitelesebb, ha egy velük egy korú mutat példát. 

A tréning óta én is sok mindent máshogy látok, úgy érzem, könnyebben tudok azóta segíteni a velem egykorúaknak. 

Nagyon köszönöm ezt a nagyszerű esélyt, ez a hetet, amit eltölthettem ezek között az emberek között. 

 

Petrovics Erika 

Kortárs segítő 
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Melléklet 2. Ellenőrző lista 

 

Kapcsolattartó neve:………………………………………..……….…… 

 

Email címe:…………………………………….……………………….... 

 

Telefonszáma:……………………….……………………………….…… 

 

A program helye és időpontja:…………….………………………….…. 

 

Létszám:…………………………………………………………….…….. 

 

Téma:……………………………………………………………….……... 

 

Elérendő cél:………………………………..……………………….…… 

 

Célcsoport:………………………………….……………………….……. 

 

Fiú/lány: …………………………………..……………………….…….. 

 

Tervezési pont Idő Feladat Eszközök 

Ismerkedési fázis 

Ismerkedős játékok, neveket megismerni 

Érintésektől való félelmek leépítése 

Elvárások/félelmek felmérése 

   

Célkijelölés 

Célkeresési módszerek 

Egyéni célok, Csoportcél(ok) 

   

(Tanulmányi) szerződés 

Közös szabályok 

Visszajelzés, Odafigyelés 

   

Kooperáció 

Munkacsoport            team 

A hatékony csapatmunka kritériumai 

Segítségnyújtás? 

Szerepek 

Megfelelő metafora? 

Akadályok? 

   

Konfliktus 

Kihívásként tanulni 

Komfortzónát ábrázolni 

   

Reflexiós módszerek 

Önértékelés 

Nonverbális értékelés 

Mit jelent ez a céljaim számára? 

   

Transzfereszközök 

A mindennapokra vonatkoztatás lehetőségei 

   

Bizalomnövelés 

Nyíltság 

Bizalomjáték 

Koncentráció 

   

Öröm 

Közös humor 

   

Kihívás 

Biztonság 

Felelősségtudat 

Támogatás 

   

Zárás 

Önértékelés, Értékelés 

Búcsú 

   

Utánkövetés 

Téma 

Célok 
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fénymásoláshoz 

 

 

Program :_______nap   

 

 

Mit Program Anyagok / Megjegyzés Időpont Idő 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

VÉGE A ____________.NAPNAK 

 

 


