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A projektről 
 

Életvezetési készségek fejlesztése játékokkal és gyakorlatokkal (Physical and Cultural Activities for Life 
Skill Development, PAClife – 2019-2-UK01-KA205-062366) egy az Erasmus+ által támogatott, Európán 
átívelő projekt. Olyan 10-16 éves fiatalok tartoznak a projekt célcsoportjába, akiknek valamilyen 
nehézséggel kell szembenézniük. A projekt nyújt segítséget számukra, hogy növekedjen a lelki ellenálló 
képességük, a rezilienciájuk. Ehhez a játékot, a sportot, valamint különféle kulturális tevékenységeket 
alkalmazzuk.   

A Gloucestershire-i Egyetem által vezetett projektben 6 partner vesz részt az Európai Unió országaiból 
(Play Gloucestershire, Egyesült Királyság; Rogers Alapítvány, Magyarország; KMOP, Görögország; 
CESIE, Olaszország and Mellemfolkeligt Samvirke ActionAid, Dánia), akik annak érdekében dolgoznak 
együtt, hogy javítsák a fiatalok, elsősorban menekültek és hátrányos helyzetűek életét.  

A PAClife lehetőséget teremt a fiatalok számára a kapcsolódásra, a részvételre és a másokkal való 
találkozásra, valamint arra, hogy mindeközben megerősítve érezzék magukat. A gyerekek egyéni 
erősségeinek ápolása fontos eleme a pozitív jövő kialakításának, és segíti egy élénk és pozitív 
közösség létrehozását. A projekt mindezt tréning programon keresztül szeretné elérni, amely 
fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára jött létre. A program lehetőséget és teret ad az 
örömnek, a visszajelzésnek és a személyiségfejlődésnek.  
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Projektpartnerek 
 
Gloucestershire-i Egyetem, Egyesült Királyság  

A University of Gloucestershire (UoG) egy sokszínű, élénk közösség, amely 9000 egyetemi hallgatóból, 
1000 posztgraduális hallgatóból, 40000 öregdiákból és 1000 munkatársból áll, a világ minden tájáról. 
Az UoG a kiválóságra összpontosít az oktatásban, és küldetése, hogy lehetővé tegye diákjai számára, 
hogy gazdag és széleskörű tapasztalatokon keresztül teljes mértékben kiaknázzák lehetőségeiket. 
Partnerszervezetekkel működik együtt annak érdekében, hogy erős és ellenálló közösségek 
épülhessenek. 

Play Gloucestershire, Egyesült Királyság 

A Play Gloucestershire egy olyan jótékonysági szervezet, amely aktív és kreatív szabadtéri játékokat 
biztosít a megye városi és vidéki közösségeiben, az időjárástól függetlenül, egész évben. A 
tevékenységek iskolai és közösségi alapúak, és a Play Rangers minden évben több száz iskoláskorú 
gyermeknek nyújt kalandot, barátságot és szórakozást, különösen a hátrányos helyzetű és vidéki 
elszigetelt közösségekből származó, valamint a kihívást jelentő körülmények között élők számára. 

Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány, Magyarország  

A Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány 2005-ben jött létre. Fenntartja a Rogers Akadémiát, 
egy tizenéveseknek szóló tanulási csoportot, és párhuzamosan nemzetközi oktatási projektekkel 
dolgozik. Hiszünk abban, hogy az ember az élő, személyes élményeken keresztül, és az elfogadó 
kapcsolatokban értheti meg magát és a világot, és teljesedhet ki. Küldetésünk, hogy ezt az elfogadó 
kapcsolatot biztosítsuk az embereknek, és hogy az emberek megértsék és tudatosítják ennek 
fontosságát. 

KMOP, Görögország  

Az athéni KMOP – Szociális Akció- és Innovációs Központ a görögországi civil társadalom egyik 
legrégebbi szervezete, amely sokéves tapasztalattal rendelkezik a kiszolgáltatott csoportok 
támogatásában. A szociális szolgáltatások közvetlen nyújtása mellett szakértelme a hatásos és 
innovatív szociális kezdeményezések megtervezésére és végrehajtására is kiterjed, amelyek célja a 
mindenki számára egyenlő esélyeket biztosító, rugalmas közösségek építése.  

CESIE, Olaszrország 

A CESIE egy 2001-ben alapított civil szervezet, amelyet Danilo Dolci (1924–1997) olasz szociológus 
munkássága és elméletei inspiráltak. A CESIE különböző tematikus területeken megvalósuló projektek 
révén hozzájárul az emberek, a civil társadalom és az intézmények aktív részvételéhez, a növekedés és 
a fejlődés előmozdítása érdekében, mindig a sokféleséget értékelve az etika és az emberi fejlődés 
tiszteletben tartása mellett.  

Mellemfolkeligt Samvirke ActionAid, Dánia 

Az Action Aid Denmark (AADK) Dánia egyik legnagyobb nem kormányzati szervezete, amely több 
mint 70 éves tapasztalattal rendelkezik a fejlesztési munka terén, és a globális igazságosságért, 
egyenlőségért, sokszínűségért és fenntarthatóságért küzd. Az AADK hosszú és átfogó tapasztalattal 
rendelkezik a részvételi és interaktív tanulás és facilitáció terén, mind belföldön, mind külföldön. 



PAClife 

Page 8 of 85   PAClife Tréning Útmutató 2019-2-UK01-KA205-062366 

Bevezetés 
 

Életvezetési készségek fejlesztése játékokkal és gakorlatokkal (PAClife – Physical and Cultural Activities 
for Life Skill Development) egy Erasmus+ által finanszírozott project, mely azért jött létre, hogy a fiatal 
menekülteket és hátrányos helyzetű fiatalokat támogasson a lelki ellenálló képességük, rezilienciájuk 
fejlesztésében és növelésében, játék, sport és kulturális tevényekségek segítségével.  

Mi a PAClife? 

A PAClife egy ingyenesen használható tananyag-csomag, amelyet azért fejlesztettünk ki, hogy a 16–21 
éves (EU) és a 10–16 éves (Egyesült Királyság) fiatalok fizikai és kulturális tevékenységeit támogató 
forrásokkal lássa el. Az tananyagok használatát egy rövid tanfolyam támogatja, amelynek célja, hogy 
segítsen megteremteni a fiatalok számára a kapcsolatteremtés, a részvétel, a másokkal való találkozás 
lehetőségeit, és hogy mindezek során megerősödve érezzék magukat. 
 

Kinek szól a PAClife? 

A PAClife magas színvonalú forrásokat biztosít a fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára, és arra 
törekszik, hogy javítsa a hátrányos helyzet és menekült fiatalok életét Európában. Az erőforrások 
rugalmassága és alkalmazhatósága segíti a gyakorló szakembereket abban, hogy a közösségükben a 
sport, a tánc, a dráma és a játék segítségével olyan innovatív és vonzó tevékenységeket valósítsanak 
meg, amelyek megfelelnek a velük foglalkozó fiatalok igényeinek és preferenciáinak. 

Pozitív Ifjúságfejlesztés 

A PAClife alapjául a Pozitív Ifjúságfejlesztés modellje (PYD) szolgál, egy gyakorlatalapú megközelítés a 
fiatalokkal közös munkához, mely felismeri minden fiatalban a lehetőséget. A Pozitív Ifjúságfejlesztés 
magában foglalja a viselkedésbeli képességeket, az új érdeklődési körök ápolását, a kognitív 
képességek fejlesztését, a lelki ellenálló képesség növelését és a társas kapcsolatok kialakítását. 
Holisztikus modell, amely a fiatalok pozitív tulajdonságait hangsúlyozza, ahogyan a családjukkal, 
iskolájukkal és közösségükkel kapcsolatba lépnek, hogy egészséges életet élhessenek. 
 

A Pozitív Ifjúságfeljesztés 5K-ja 

Az 5K keretet biztosít a fiatalok erősségeinek fejlesztésére. A fiatalokkal dolgozó személy – páldául 
edző, ifjúságsegítő, mentor stb. – használhatja az alábbi ábrán látható öt, egymással összefüggő 
fejlődési területet a személyes növekedés felfedezésére és segítésére. PYD eltér a legtöbb reziliencia 
alapú gyakorlati módszertantól abban, hogy itt elsősorban kizárólag a fiatalok erősségeinek 
fejlesztésére fókuszál.  
 



 PAClife 
 

PAClife Tréning Útmutató 2019-2-UK01-KA205-062366   Page 9 of 85  

 
 
Hogyan jött létre a tananyag?  

A tananyagot 2020 januárja és 2022 februárja között a Gloucestershire-i Egyetem (Egyesült Királyság), 
a Play Gloucestershire (Egyesült Királyság), a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány 
(Magyarország), a KMOP – Social Action and Innovation Centre (Görögország), a CESIE (Olaszország) 
és a Mellemfolkeligt Samvirke ActionAid (Dánia) konzorciuma hozta létre.  

A PAClife projekt termékei szigorú tesztelési folyamat során jöttek létre, ez biztosítja, hogy egyszerűek, 
hatékonyak és szórakoztatóak legyenek. A program Pozitív Ifjúságfejlesztési modell és az 5C alapelvein 
nyugszik. Ezek az elvek segítik a fiatalokat a fontos életvezetési készségek kialakításában, és 
hozzájárulnak a tolerancia, az együttműködés, az igazságosság, a méltóság és az egyenlőség értékeinek 
biztosításához. 
 

 
A fejlesztés állomásai 
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A képzés 
 

Ez a tanagyag egy 20 órás kurzusból áll (a Főmodulok, közvetlenül a fiatalokkal való munkához –  
minimum 8 óra), a további két fejezet a Pozitív Ifjúságfejlesztési Modellről (PYD), illetve az erre 
épülő, a lelki ellenállóképességet fejlesztő tevékenységekből áll. 

A PAClife útmutató két része:  

 

1. rész: A Pozitív Ifjúságfejlesztési Modell (PYD) és az 5K értelmezése: 5K 
gyakorlatok; ezt a 2. rész (PAClife gyakorlatok) előtt végezzük. Az 1. rész 
instrukciókkal szolgál a PAClife gyakorlati módszertanához, melyeket a 2. rész 
PAClife gyakorlatainak kialakítására és összehangolására használhatunk, így 
segítve a lelki ellenálló képességet növelő egyéni tényezők kialakulását. Az 1. rész 
5K gyakorlatai egyszerű, szórakoztató gyakorlatok, amelyek lehetővé teszik a 
párbeszédet az 5K-ról. A PYD és az 5K megértése segítséget nyújt a fiatalokkal 
dolgozó gyakorló szakembereknek abban, hogy mely PAClife gyakorlatok (2. rész) 
használhatók egy fiatallal való munka során a rezilienciája fejlesztése érdekében.  

 

2. rész: PAClife gyakorlatok; a következőket szem előtt tartva: 

• Tanulási eredmények – mit fog megérteni a fiatal a gyakorlat végére 

• Az 5K összehangolása – a PYD 5K-ja közül melyiknek az erősítését segíti a 
gyakorlat 

• Célcsoport – kinek szól a gyakorlat 

• A gyakorlat hosszúsága – mennyi időre van szükség hozzá 

• A gyakorlat leírása – instrukciók a gyakorlat elvégzéséhez 

• Megjegyzések – további instrukciók és alternatív lehetőségek a gyakorlat 
elvégzéséhez szükség szerint 

 

Tanulási eredmények 

A program során: 

• A résztvevők meg fogják érteni, hogyan dolgozhatunk az egyéni erősségek fejlődése 
érdekében, illetve megtanulják alkalmazni a pozitív ifjúságfejlesztés alapelveit és az 5K-t 
(Kompetencia, Kiállás, Kapcsolat, Karakter és Kedvesség), valamint egy a 6. K-t 
(Közreműködés). Tisztában lesznek vele, hogyan lehet ezeket használni arra, hogy a fiatalok 
lelki ellenállóképességét fejlesszük. 

• A Kompetencia jelentésének megerősítése – a cselekedeteknek és képességeknek pozitív 
megítélése. 
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o Reflexió a saját szakmai szerepeinkre.  
o A résztvevők megértik, hogy a saját személyiségük milyen fontos része a játékmunka 

támogatásának.  
o A kommunikációhoz és konfliktuskezeléshez szükséges készségek fejlesztése; 

problémák vizsgálata többféle perspektívából; kommunikációs és kulturális akadályok 
megértéséhez szükséges készségek kialakítása.   

• A Kiállás jelentésének megerősítése –  belső önértékelés; jónak lenni dolgokban. 
o A résztvevők érzékelni fogják a fiatalokkal való munka során a felhatalmazottság 

érzésének fontosságát – saját maguk, a kollégáik és a társaik megbecsülése.  
o Vezetni és vezetve lenni; reflexió a vezetési készségekre és attitűdökre.  

• Kapcsolat jelentésének megerősítése – pozitív kapcsolatok emberekkel és intézményekkel.  
o Magasszintű csapatmunka és csapatépítés, együttműködés.  
o A résztvevők megtapasztalják a vezetői szerepet. 
o A csoportviselkedés, a csapatmunka és az önrendelkezés megértése.  
o A résztvevők megértik, hogy a különböző kommunikációs eszközök hogyan 

fokozhatják és hogyan csökkenthetik a bizalmat; a résztvevőknek megnövekszik az 
éberségük és tapasztalatuk a kommunikációs akadályok és eszközök témakörében.  

• A Karakter jelentésének megerősítése – szabályok tisztelete, helyes viselkedés és tisztesség.  
o Demokrácia / proaktív magatartás, társadalmi és polgári kompetenciák.  
o A részletekre való figyelem, türelem, fegyelem, szabálykövetés, tanulás a 

csapatmunkáról.  
• A Kedvesség jelentésének megerősítése, empátia és szimpátia. 

o Bizalom kiépítése, annak a megértése, hogy hogyan építhető egy kapcsolat a 
bizalomra.  

o Mások érzéseinek megértése; empátia és elfogadás az ifjúsági munkában.  
o A résztvevők megértik, hogy mire van szükség a biztonság érzetéhez, amikor nem 

uraljuk a helyzetet.  

PAClife gyakorlatok 

Aki fiatalokkal dolgozik, képes eldönteni, hogy az 5K közül melyikre van szükség annak érdekében, hogy 
segíthessük tanítványaink lelki ellenálló képességének fejlődését. Válasszunk egy gyakorlatot a PAClife 
útmutatóból annak megfelelően, hogy melyik K-n szükséges dolgozni.  

Az 5K gyakorlatainak leírása:  

• Gyakorlatok, melyek a Kompetenciát fejlesztik:  
Az összes gyakorlat segíti a kompetencia fejlesztését; az Elvárásfa egy bemelegítő gyakorlat, 
melyet érdemes a kurzus elején játszani, hogy megismerjük a résztvevők meglévő 
kompetenciáit és aggályait.  

• Gyakorlatok, melyek a Kiállást fejlesztik:  
40 perces diád; Aknamező; Bizalomjátékok. 

• Gyakorlatok, melyek a Kapcsolatot fejlesztik:  
Alapszabályok; Steve labdája; Eredményes együttműködés; Tuk-Tuk; Furák kizárva; A kultúrák 
találkozása; Vezetés párokban; Körből négyzetbe; Bizalomjátékok; Riadó a hangyabolyban; 
Támogató kommunikáció és az aktív figyelem; Pókháló.  

• Gyakorlatok, melyek a Karaktert fejlesztik: 
Eredményes együttműködés; A kultúrák találkozása; Vezetés párokban; A kiváltságosok 
sétája; Stratégiai székfoglaló; Esetmegbeszélés és drámaelőadás. 
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• Gyakorlatok, melyek a Kedvességet fejlesztik:  
Alapszabályok; Furák kizárva; Bizalomjátékok; Támogató kommunikáció és az aktív figyelem; 
Empátia-labor.  

* Fontos, hogy némelyik gyakorlat akár több K-tényező fejlesztésére is irányulhat.  

Az 5 K egy átfogó modell, mely segíti a trénereket a gyakorlatok végrehajtásában. Az Útmutató ezt a 
modellt használja, ráfokuszálva azokra a konkrét készségekre, melyekre a fiataloknak szükségük van 
ahhoz, hogy sikeresek legyenek a gyerekekkel való önkéntes munkában. Ezek: Kooperáció, Vezetői 
készségek, Sokféleség kezelése, Bizalom, valamint hogy képesek legyenek saját magukra is reflektálni. 
Az ezekre fókuszáló gyakorlatok a Főmodulok között találhatók – amikor közvetlenül fiatalokkal 
dolgozunk, használhatjuk csak az ezeket a készségeket érintő gyakorlatokat is. 

Az Útmutató használatához javaslunk egyfajta rugalmasságot. Használhatjuk a tartalomjegyzéket a 
konkrét K-k vagy készségek fejlesztésére szolgáló gyakorlatok megtalálásához, vagy követhetjük az 
ajánlást az ötnapos trénerképzőhöz is, a célcsoporttól és a konkrét körülményektől függően. A 
következő oldalon a tréning terv található az  ötnapos trénerképzőhöz, melyben a Főmodulokat kékkel 
emeltük ki.  
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Javaslat az 5 napos trénerképző tanfolyamhoz 
 

1. NAP 2. NAP 3. NAP 4. NAP 5. NAP 

Nyitás (15p) 

FŐ 1 (2ó) 

Bemutatkozás 
(beleértve az 5 K-t) 

Elvárásfa 

Alapszabályok 

Nyitókör (15p) 

A fiatalokkal való 
közös munka 5 K-ja 1 
(4ó) 

Rugalmas, 
megfelelve az időbeli 
korlátozásoknak – 
PPT (1ó) 

- 5 gyakorlat minden 
K-hoz 
(megbeszélésen 
alapuló) 

Nyitókör (15p) 

FŐ 5 (2ó) 

Energizáló játék 

VEZETÉS 2 

Vezetés párokban 
(spagettivel) 

Körből négyzetbe 

Beszélgetés a 
vezetésről 

Nyitókör (15p) 

FŐ 7 (2ó) 

BIZALOMÉPÍTÉS 

Bizalomjátékok, pl.: 

- Szemtől szemben 

- Ringató takarók 

- Tekintet-kapu 

- Harang 

Nyitókör (15m) 

A Főmodulok 
értékelése (2ó) 

SZÜNET SZÜNET SZÜNET SZÜNET SZÜNET 

Passzív hallgatás 
(2ó) 

40 perces diád  

A fiatalokkal való 
közös munka 5 K-ja 2 

(a reggeli munka 
folytatása) 

FŐ 6 (2ó) 

SOKFÉLESÉG 2 

Kiváltságosok 
sétája 

FŐ 8 (2ó) 

VEZETÉS 3 + 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Riadó a 
hangyabolyban 

Stratégiai 
székfoglaló 

FŐ 9 (2ó) 

SAJÁT ÜGYEK 

Esetmegbeszélés 
kiscsoportokban és 
drámaelőadás 

EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET 

Csapatépítő 
gyakorlatok 

- Aknamező 

- Steve labdája 

FŐ 3 (2ó) 

VEZETÉS 1 

Tuk-Tuk játék 

Kirándulás 

 

KOMMUNIKÁCIÓ 
(2ó) 

Energizáló játék  

Támogató 
kommunikáció & 
Aktív figyelem 1, 
beleértve: Empátia-
labor 

FŐ 10 (2ó) 

Energizáló játék 

Egymásnak adott 
visszajelzések – 
Pókháló 

Következő lépések 
megbeszélése 

Visszajelzés a heti 
munkáról 

SZÜNET SZÜNET SZÜNET 

 

FŐ 2 (2ó) 

Energizáló játék 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Eredményes 
együttműködés + 
reflexió 

FŐ 4 (2ó) 

SOKFÉLESÉG 1 

Furák kizárva 

A kultúrák 
találkozása 

Beszélgetés a 
kulturális 
sokszínűségről 

Aktív figyelem 2, 
beleértve: Empátia-
labor 

ZÁRÁS (1h) 

Visszajelzés  
Zárókör 

ZÁRÁS (1h) 

Visszajelzés  
Zárókör 

ZÁRÁS (1h) 

Visszajelzés  
Zárókör 
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A gyakorlatok táblázata 
Itt található az útmutató összes gyakorlatának listája, egyértelműsítve, hogy melyik K-k és témakörök 
fejlesztéséhez javasoljuk, illetve melyik oldalon olvasható.  

A gyakorlat neve 5 K Témakör Oldal 

Alapszabályok Kompetencia, Kapcsolat, Kedvesség Bemutatkozás 45 

40 perces diád Kompetencia, Kiállás - 47 

Aknamező 
 

Kompetencia, Kiállás - 49 

Steve labdája Kompetencia, Kapcsolat, Karakter - 51 

Eredményes együttműködés Kompetencia, Kapcsolat, Karakter Kooperáció 53 

Tuk-Tuk  Kompetencia, Kapcsolat Vezetés 55 

Furák kizárva Kompetencia, Kapcsolat, Kedvesség Sokszínűség 57 

A kultúrák találkozása Kompetencia, Kapcsolat, Karakter Sokszínűség 60 

Vezetés párokban Kompetencia, Kapcsolat, Karakter Vezetés 61 

Körből négyzetbe Kompetencia, Kapcsolat Vezetés 62 

A kiváltságosok sétája Kompetencia, Karakter Sokszínűség 63 

Bizalomjátékok Kompetencia, Kapcsolat, Kedvesség, 
Kiállás 

Bizalom 57 

Riadó a hangyabolyban Kompetencia, Kapcsolat Kooperáció 70 

Stratégiai székfoglaló Kompetencia, Karakter - 71 

Támogató kommunikáció Kompetencia, Kapcsolat, Kedvesség - 74 

Empátia-labor Kompetencia, Kedvesség - 78 

Esetmegbeszélés és 
drámaelőadás 

Kompetencia, Karakter Önreflexió 79 

Pókháló Kompetencia, Kapcsolat Önreflexió 80 
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1. rész: A Pozitív 
Ifjúságfejlesztési Modell 

(PYD) és az 5K 
megértése: 5K 

gyakorlatok 
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Elvárás-fa 
 
A PYD/5Cs gyakorlatok elkezdése előtt a résztvevők felfedezhetik a PAClife tréninggel kapcsolatos 
elvárásaikat az Elvárás-fa gyakorlat segítségével. 
 

Tanulási eredmények 

A képzéssel kapcsolatos elvárások és félelmek felismerése 

5K modell 

Kompetencia 

Célcsoport 

Fiatalok, ifjúságsegítők, önkéntesek 

A gyakorlat hossza 

20 perc 

A gyakorlat leírása 

• A flipchart táblára egy fa egyszerű vázlatát rajzoljuk.  
• A résztvevőket kérjük meg, hogy írják le a tréninggel kapcsolatos elvárásaikat és félelmeiket 

kis papírkártyákra. Az elvárás-kártyák legyenek más színűek, mint a félelem-kártyák.  
• Végül a kártyákat ragasszuk fel a fára, az elvárásokat a fa lombjára, a félelmeket pedig a 

törzsre.  
• A résztvevők vagy a tréner úgy rendezze a kártyákat, hogy a többször megjelenő elvárások 

és félelmek ismétlődése láthatóvá váljon. 
• Beszéljük meg az elvárásokat és oszlassuk el a félelmeket.  

Kellékek 

Flipchart vagy parafatábla, kis papírkártyák 2 színben, tollak, tűk. 
Kartondoboz, ha használjuk a lenti további lehetőséget is.  

Megjegyzések 

További lehetőség: 

• Térjünk vissza a tréning végén a fához és beszéljük meg, hogy mely elvárások és félelmek 
teljesültek, illetve nem teljesültek.  

• Kérjük meg a résztvevőket a kurzus végén, hogy menjenek a fához és – vegyék le a kártyákat 
azokkal az elvárásokkal, amelyek teljesültek, és azokkal a félelmekkel, amelyek alaptalannak 
bizonyultak; ezeket a kártyákat tegyük egy kis dobozba a fa alatt. 

• Beszéljük meg, hogyan befolyásolhatják pozitívan ezek a kérdések a résztvevők képességeit, 
stratégiáit és tevékenységét. Ez segít annak a végiggondolásában, hogy mely személyes és 
szakmai kompetenciák fejleszthetők, és a fejlesztésnek milyen lehetséges útjai vannak. 
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A Pozitív Ifjúságfejlesztés modelljének 5 K-ja  - 
prezentáció 

Tanulási eredmények 

A résztvevők meg fogják érteni, hogy mi a saját erősségek fejlesztését célzó munka és a pozitív 
ifjúságfelesztés. Megértik mit jelent az 5K: Kompetencia, Kiállás, Kapcsolat, Karakter és Kedvesség; 
a 6. K – Közreműködés. Tisztában lesznek azzal, hogyan lehet használni  mindezt arra, hogy a fiatalok 
lelki ellenállóképességét fejlesszük. 

Célcsoport 

Fiatalok, ifjúságsegítők, önkéntesek 

A gyakorlat hossza 

60 perc 

A gyakorlat leírása 

A tréner bemutatja az elméleti hátteret és ennek kapcsolatát a PAClife gyakorlataival.  

Szükséges eszközök 

PowerPoint prezentáció. Angol nyelven, instrukciókkal együtt letölthető: 
https://paclife.eu/wp-content/uploads/2022/03/Positive-Youth-Development-and-the-5Cs-
Presentation.pptx  
Jegyzetek a trénereknek angolul: 
https://paclife.eu/wp-content/uploads/2022/03/PAClife-PYD-and-the-5Cs-Presentation-Trainer-
Notes.pdf  

Megjegyzések 

Ez a gyakorlat egy előadás, ami felvezeti a következő feladatot, ahol a résztvevők az 5K-ról 
tanulhatnak az egyes elemek megismerésével.  
 

Amennyiben rövid az időnk, egy rövid videót is megnézhetünk, amely bemutatja az 5K-t. Néhány 
ponton megállíthatjuk, és beszélgethetünk röviden az 5K mindegyikéről, egyenként. A videó 
szintén angol nyelvű. 

https://paclife.eu/the-training-programme  

 

 
 
 
 
  

https://paclife.eu/wp-content/uploads/2022/03/Positive-Youth-Development-and-the-5Cs-Presentation.pptx
https://paclife.eu/wp-content/uploads/2022/03/Positive-Youth-Development-and-the-5Cs-Presentation.pptx
https://paclife.eu/wp-content/uploads/2022/03/PAClife-PYD-and-the-5Cs-Presentation-Trainer-Notes.pdf
https://paclife.eu/wp-content/uploads/2022/03/PAClife-PYD-and-the-5Cs-Presentation-Trainer-Notes.pdf
https://paclife.eu/the-training-programme
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NYOMTATANDÓ – Vizsgálatok önmagunkkal és a környzetünkkel kapcsolatban 
 

Ennek az állításokból álló gyűjteménynek és a hozzá tartozó 5K kártyáknak a használatával egy rövid 
gyakorlatot végezhetünk, amely kiegészíti a PYD &5K-k PowerPoint prezentációt. A résztvevők 
feltárhatják és megvitathatják, hogyan lehet az 5K-kat felhasználni a fiatalok lelki ellenálló 
képességének fejlesztésére. 

Instrukciók a használathoz: 

• Olvassuk végig az alábbi állításokat. 
• Kipipálhatjuk azokat a Belső és Külső értékeket, amelyek egy adott fiatalban megtalálhatók.  

• Hasonlítsuk ezeket össze az 5K kártyákkal.  

• A Belső és Külső értékek listájának végigpipálásával láthatjuk, hogy milyen értékei vannak a 

fiatalnak; melyek azok az erősségek, amikre építeni lehet az 5K használata során, és melyek 

azok, amik további fejlesztésre szorulnak.  

• A cél az, hogy az 5K és a fiatal fejlődési értékei segítségével fejlesszük az ő lelki ellenálló 

képességét.  

 

Külső értékek, melyek segíthetnek a fiatalnak Igen/Nem? 

Támogatás: Támogató családja van 
A fiatal családja magas szintű szeretet és támogatást biztosít.  

 

Jól működik a családban a kommunikáció 
A fiatal és a szülő vagy gondviselő pozitívan kommunikál; a fiatalnak lehetősége 
van tanácsot kérni tőle.  

 

Kapcsolata más felnőttekkel 
A fiatal más felnőttektől is kap támogást. 

 

Gondoskodó közösség 
A fiatal egy gondoskodó közösség tagja.  

 

Gondoskodó iskola  
A fiatal gondoskodó, bátorító iskolai közeg része. 

 

Szülői szerepvállalás a tanulás terén 
A fiatal szülei aktívan segítenek abban, hogy az iskolában sikeres legyen és elérje 
a kitűzött céljait.  

 

Felhatalmazás: Egy közösség, mely értékeli a fiatalokat 
A fiatal úgy érezheti, hogy a felnőtt közösség értékeli a fiatalokat.  
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Fiatalok, mint erőforrások 
A fiatal hasznos szerepet játszik a saját a közösségében.  

 

Mások szolgálatában 
A fiatal rendszeresen részt vesz mások segítésében a közösségen belül.  

 

Biztonság 
A fiatal biztonságban érzi magát otthon, az iskolában és a közösségben.  

 

Korlátok és 
elvárások: 

Családi korlátok 
A fiatal családja vagy gondviselője egyértelműsíti a szabályokat és 
következményeket, és figyel a fiatalra.  

 

Iskolai korlátok 
A fiatal iskolája egyértelműsíti a szabályokat és következményeket.  

 

Közösségi korlátok 
A fiatal közössége felelősséget vállal a fiatal viselkedésének ellenőrzésében. 

 

Felnőtt példaképek 
A szülő(k) és más felnőtt példaképek pozitívan, felelősségteljesen viselkednek.  

 

Pozitív kortárs befolyás 
A fiatal legjobb barátai felelősségteljesen viselkednek.  

 

Magas elvárások 
A szülő(k) és az ifjúságsegítők is bátorítják a fiatalt arra, hogy jól teljesítsen.  

 

Hatékony 
időtöltés: 
 

Kreatív gyakorlatok 
A fiatal rendszeresen sportol, különórákra jár, kreatív művészeti ágak 
gyakorlásával tölti az idejét.  

 

Fiataloknak szóló programok és események 
A fiatal rendszeresen tölti az idejét sporttal, kulturális programokon, klubokban, 
vagy iskolai vagy közösségi rendezvényeket és eseményeken.  

 

Vallásos közösség 
A fiatal rendszeresen részt vesz valamilyen vallási intézmény programjain.  

 

Időtöltés otthon 
A fiatal nem lődörög a barátaival, hanem hasznosan tölti el az idejét otthon.  
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Belső értékek, melyek segíthetik a fiatalt Igen/Nem? 

Elkötelezettség 
a tanulásban: 

Motiváció a teljesítményre 
A fiatal motivált abban, hogy jól teljesítsen az iskolában, vagy az általa 
választott fizikai vagy kulturális tevékenységben.  

 

Iskolai elkötelezettség 
A fiatalt aktívan leköti a tanulás.  

 

Házi feladat 
A fiatal legalább egy órán keresztül foglalkozik a házi feladatával minden 
tanítási napon; otthon is továbbfejleszti a gyakorlati készségeit. 

 

Kötődés az iskolához 
A fiatal törődik az iskolájával; a fiatal törődik a saját csoportjával.  

 

Olvasás kedvtelésből 
A fiatal rendszeresen olvas kedvtelésből.  

 

Pozitív 
értékek: 

Törődés 
A fiatal nagyra értékeli a másoknak való segítségnyújtást.  

 

Egyenlőség és társadalmi igazságszolgáltatás 
A fiatal megérti és nagyra értékeli az egyenlőséget.  

 

Integritás 
A fiatal az elveinek megfelelően jár el, és kiáll értük.  

 

Őszinteség 
A fiatal az igazat mondja, még akkor is, ha ez nem egyszerű.  

 

Felelősségvállalás 
A fiatal elfogadja és vállalja a személyes felelősségét.  

 

Fegyelmezettség 
A fiatal megérti a szexuális aktivitás, az alkohol- és kábítószer-fogyasztás, és az 
antiszociális viselkedés veszélyeit, és ennek megfelelően viselkedik. 

 

Szociális 
kompetenciák: 

Tervezés és döntéshozás 
A fiatal tudja, hogyan tervezzen, és hozzon meg döntéseket.  

 

Személyközi kompetenciák 
A fiatal empatikus, érzékeny és könnyen barátkozik.  

 

Kulturális kompetenciák 
A fiatal otthonosan mozog a különböző kulturális és etnikai háttérrel 
rendelkező emberek között.  

 



PAClife 

Page 22 of 85   PAClife Tréning Útmutató 2019-2-UK01-KA205-062366 

Lelki ellenálló képesség 
A fiatal ellen tud állni a kortársaitól érkező negatív befolyásnak és a veszélyes 
helyzeteknek.  

 

Békés konfliktuskezelés 
A fiatal keresi a lehetőségeket az erőszakmentes konfliktuskezelésre.  

 

Pozitív 
identitás 

Belső erő 
A fiatal általában befolyásolni tudja, hogy mi történik vele.  

 

Önértékelés 
 A fiatalnak magas az önbecsülése.  

 

Céltudatosság 
A fiatalnak van életcélja.  

 

Pozitív jövőkép 
A fiatal optimista a saját jövőjével kapcsolatban.  
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5K kártyák 
 

KOMPETENCIA 

PAClife analógia: A fizikai vagy kulturális tevékenységek során arra törekszünk, hogy a fiatal további 

jártasságokat szerezzen egy kompetencia területén.  

Kérdezd a fiatalt az érdeklődési köréről. Hallgasd aktív figyelemmel, és tegyél fel kérdéseket, ezzel is jelezve a 
megértést és az érdeklődést azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amelyek őt érdeklik, legyen az valamilyen fizikai 
vagy kulturális tevékenység, vagy bármilyen hobbi. Mutass érdeklődést az iránt, amiről a fiatal beszél.  

Kérd meg a fiatalt, hogy beszéljen, vagy készítsen listát az erősségeiről. Miben jó? Jó a művészetekben? Táncban? 
Videózásban? Jó a sportban – van kedvenc sportja? Inkább csapatmunkában vagy egyéni munkában ügyes? 
Gondold végig, hogy melyik készségeket használja ezekhez a tevékenységekhez. Beszélj arról, hogy milyen módon 
hasznosíthatja ezeket az erősségeket más feladatok során, amikkel kapcsolatban esetleg kevésbé magabiztos.  

Engedd, hogy saját maga döntsön a saját ügyeiben. Hagyd, hogy kiválassza azt a tevékenységet, melyet fejleszteni 
szeretne, és segíts neki, hogy célt érjen.  

Beszélj a fiatallal a hibáiról. Kérdezd meg, hogy mit tenne másképp ugyanebben a helyzetben. Javasold, hogy 
dolgozzatok közösen a kompetenciák fejlesztésén; fontoljátok meg a kulcserősségeket, melyeken dolgozni kell, és 
hogy hogyan oldja meg a problémás helyzeteket.  

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

KIÁLLÁS 

PAClife analógia: A fiatalok részére értékelő visszajelzés nyújtása; erősségek, gyengeségek és fejlesztendő 

területek (Miben vagy jó? Miben tudsz fejlődni?). Fiatalok számára bátorítás és segítségnyújtás azzal a céllal, 

hogy egy olyan környezetben fejleszthessék képességeiket, ahol önállóságot és önismeretet szerezhetnek, ezzel 

fejlesztve magabiztosságukat abban, amit csinálnak. 

Előfordulhat, hogy egy fiatal valamilyen szempontból hátrányos háttérrel rendelkezik, és ennek megfelelően is 
viselkedik. Fontos az ilyen helyzetekben támogatónak lenni vele, felismerni a különbséget a viselkedése és a 
személyisége között. Tudasd vele, hogy habár nem mindig értesz egyet a viselkedésével, de szereted.  

Ha a közös munka megengedi, beszélj neki egy saját problémádról, vagy saját életed egyik kihívásáról. Adj 
lehetőséget a fiatalnak arra, hogy megoszthassa veled a gondolatait ezzel kapcsolatban. Értékelni fogja a 
nyitottságot. FONTOS: tartsuk be a határokat és légy tisztában a védelmi kritériumokkal, mielőtt beszélgetni 
kezdtek. Például nyugodtan mondd el, hogy nehéz volt elérni egy fizikai aktivitási célt, de ne beszélj érzékeny 
személyes kapcsolati kérdésekről.   

Olyan tevékenységeket végezzetek, amiket a fiatal is szívesen csinál. Kérd meg, hogy mutassa meg, hogy kell 
csinálni valamit, amit előtte még sose próbáltál. Dicsérd meg, ha elér egy kézzelfogható vagy kreatív célt, vagy 
szert tesz egy készségre. Legyél támogató, ha nem sikerül elérnie a célját, és állapodjatok meg abban, hogy együtt 
dolgoztok azon, hogy megoldjátok a problémát.  

Legyél szemfüles a fiatalok önbizalmának bármilyen akadályával kapcsolatban (pl. testkép, intelligencia). Tudjon 
róla, hogy nincs egyedül ezekkel az érzésekkel, és emlékeztesd, hogy nem ezek a tulajdonságok határozzák meg a 
személyét. Beszéljétek meg, hogy az ilyen akadályok hogyan tartják vissza attól, hogy elérje céljait, dolgozzatok 
együtt ezek leküzdésén, és adjatok önbizalmat a fiatalnak céljai eléréséhez.  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

KEDVESSÉG 

PAClife analógia: A fiatalok ösztönzése arra, hogy vegyék figyelembe egymás érzéseit és jóllétét, és érzékeljék, 

hogy ezek hogyan befolyásolhatják a teljesítményüket és a kreativitásukat. Olyan környezet kialakítása, 

amelyben a fiatalok vigyáznak egymásra, és felismerik, hogy a stressz és más tényezők milyen mértékben 

befolyásolják a teljesítményt és a kreativitást, illetve képesnek érzik magukat arra, hogy lépéseket tegyenek 

társaik megsegítésére. 

Ne felejtsd el, hogy amikor egy fiatal rosszul bánik veled vagy egy társával, akkor lehet a legnagyobb szüksége rád. 
Fejezd ki egyértelmúen neki, hogy viselkedése vagy szavai bántók vagy károsak, és hogy építő jellegű módszereket 
kell kidolgoznia érzelmei kifejezésére. A zaklatás vagy a gorombaság soha nem fér bele, de az ilyen viselkedés 
mögött lehetnek egyéb okok is. Támogasd őt továbbra is, és győződj meg arról, hogy tudja, hogy ott vagy mellette, 
ha bármiről beszélni szeretne. Ha aggaszt téged a fiatal viselkedése, biztosíts további támogatást. 

Gondoskodó magatartás mintája. Mutasd meg a fiatalnak, hogy tisztelettel bánsz másokkal. A fiatalok nagyobb 
valószínűséggel fogják ugyanezt tenni a cselekedeteid következtében. Amikor a fiatalokkal végzed a gyakorlatokat, 
mutass példát, légy kedves velük. 

Biztasd a fiatalokat arra, hogy kimutassák, ha érdekli őket a csapatuk többi tagjának vagy a közösségüknek a jólléte. 
Segíthetnek másoknak fejlődni a csoporton belül, vagy segíthetnek bevonni a többieket a helyi közösségi csoportok 
által szervezett művészeti és kulturális órák során, vagy a fizikai aktivitási foglalkozások lebonyolításában. Legyünk 
kreatívak a kedvesség támogatásának módjaival kapcsolatban. 

 
 
 

KAPCSOLAT 

PAClife analógia: Amikor csoportban dolgoztok együtt (pl. tánc, vagy más fizikai tevékenység során), fontos, 

hogy a tevékenység során mindenki tisztában legyen azzal, hogy mire van szükségük nekik tőled, és mire neked 

tőlük ahhoz, hogy hatékony csapatot alkothassatok, és a céljaitok találkozhassanak. Az erős kapcsolatok 

kiépítése segíthet egyéb K-k fejlesztésében is (pl. Kiállás és Kompetencia).  

Kérdezd a fiatalt a barátairól, a kapcsolatairól és, hogy mit szeretnek csinálni a közös időtöltések idején. Milyen 
kapcsolatai vannak? Ezek pozitív kapcsolatok, melyek előnyére válhatnak; vannak negatív kapcsolatai, amelyek 
ártalmasak lehetnek? Látsz egyéb lehetőségeket további pozitív kapcsolatok kialakításához? Hogyan tudnál 
segíteni neki ebben?  

Amikor egy fiatal kapcsolatairól beszélgettek, tartsd tiszteletben a magánéletét. Ha bármilyen bejelenté olyan 
dolog derült ki, ami miatt cselekedned kell, tedd meg. Győzödj meg róla, hogy biztonságban van és emlékeztesd, 
hogy ott vagy, ha szüksége van rád.  

Tudasd a fiatallal, ha valami olyat tesz, amivel nem értesz egyet. Győzd meg, hogy ezt építő jelleggel teszed – adj 
magyarázatot arról, hogy ez miért állhat konfliktusban néhány fontos értékkel.  

Adj lehetőséget a fiatalnak arra, hogy kifejezhesse magát – hallgasd meg. Engedd, hogy elmondhassák neked, mit 
tartanak értéknek és mi zavarja őket.  
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KARAKTER 

PAClife analógia: A fiatalok személyiségét a tisztesség és az egyenlőség elvét erősítő tevékenységek révén kell 

ápolni és fejleszteni. A fiatalokat arra is ösztönözni kell, hogy felfedezzék és megértsék, hogy személyes 

jellemvonásaik hogyan befolyásolják társaik és saját tevékenységük eredményességét. 

Csináld azt, amit tanítasz. Ügyelj arra, hogy példát mutass a jellem fontosságáról a fiatalok számára. Például 
kérdezd meg őket a tapasztalataikról a társaik által gyakorolt befolyással kapcsolatban; voltak-e már olyan 
helyzetben, amikor úgy érezték, hogy nyomás nehezedik rájuk, hogy olyasmit tegyenek, ami nem felel meg a saját 
értékrendjüknek – hogyan kezelik ezt a helyzetet? Hogyan hatott ez rájuk? Segített ez nekik abban, hogy újabb 
erősségeket fejlesszenek ki? Beszéld meg velük, hogy hogyan hoznak döntéseket a saját értékrendjüket és hitüket 
szem előtt tartva. 

Kezeld humorral, ha a fiatal olyat csinál, amivel esetleg nem értesz egyet.  

Tiszteld a döntéseket, amelyeket a fiatal hoz; adj tanácsot, ha esetleg a döntésnek vannak negatív 
következményei.   

Beszélj a fiatalokkal a saját magad és mások iránti tiszteletről.  

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

KÖZREMŰKÖDÉS 
PAClife analógia: A Közreműködés az 5K megvalósulása után történik. Ez azt jelenti, hogy a fiatal képes segíteni 

magán, illetve képes aktívan közreműködni a kortárs közösségben és a szélesebb környezetében. A fiatal kész 

személyiséggé válik. 

Bátorítsd a fiatalokat, hogy részt vegyenek valamilyen csoportos tevékenységben (pl. az osztályban vagy az 
iskolában). Beszélgess a fiatalokkal arról, hogy melyek azok az  erősségeik, amelyekkel segíthetik a közösséget. 
Engedd, hogy ők találják ki, hogy saját képességeiket hol tudnák a legjobban kihasználni. 

Biztasd a csoportot, vagy a fiatalt, hogy írjon levelet egy kulturális szervezetnek, amelyben, hogy bátorítsa őket a 
fiatal fogadására. Ötleteljetek együtt a konkrét erősségekről és tulajdonságokról, amikkel a fiatal hozzá tudna adni 
a szervezethez.   

Engedd meg a fiatalnak, hogy megélje a veszteségeit, és beszélj vele arról, hogy a veszteség hogyan vezethet végül 
sikerhez. Mit tanulhatunk a veszteségeinkből? Hogyan fordíthatjuk a veszteséget sikerre? Beszéld meg velük,  
hogyan idézhető elő pozitív változás.  

Viselkedj a fiatalok bajnokaként - pl. álljanak ki a fizikai és kulturális közösségi projektekben való részvételükért,. 
Ünnepeljetek meg minden sikert.  

 
 

5K példák adaptálva: Lerner, R. M., Brittian, A. S., & Fay, K. E. (2007).  
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A pozitív ifjúságfejlesztés 5 K-ja: Kompetencia megértése 
Tanulási eredmények 

A Kompetencia jelentésének megerősítése – a cselekedeteknek és képességeknek pozitív 
megítélése. 

Célcsoport 

Bármilyen korosztály – kis és nagy csoportoknak is alkalmas.  

A gyakorlat hossza 

10-20 perc 

A gyakorlat leírása 

Magyarázzuk el a csoportnak, hogy a saját mentális egészségünk fejlesztésének és fenntartásának 
érdekében, illetve a rezilienciánk építéséhez vizsgálunk különböző tényezőket; jelezzük a 
csoportnak, hogy a Kompetenciáról fogunk beszélni. 
Kérjük meg a csoportot, hogy párokban vagy egyénileg:  

• Írják le a kompetencia definícióját egy A4-es papírra. 

• Hajtogassanak a papírból egy papírrepülőt. 

• A résztvevők ezután álljanak egy vonalba; jelöljünk ki szemben velük egy másik vonalat 2 
méterrel arébb; dobják el a repülőt – próbálják meg a másik vonalon túldobni.  

• Azt repülőt nyissuk fel elsőként, amelyik a legmesszebb jutott, ezzel felfedve a résztvevő 
definícióját a Kompetenciáról. Folytassuk a többi repülővel: olvassuk fel az összes 
definíciót.  

• Beszéljük meg a szótár és a Lerner et al (2005) definícióját (alul látható). 

• Kérdezzük meg a csoportot, hogy a definíció hogyan kapcsolódik a papírrepülős feladathoz. 

• Válasz: néhányan képesek vagyunk a papírrepülőt reptetni, mások kevésbé; ez nem jelenti 
azt, hogy azok, akik nem, ne lennének jók más feladatokban. Mindannyian jók és 
kompetensek vagyunk valamiben.  

• Beszéljünk arról, hogyan segíti a mentális egészségünket, hogy kompetensek vagyunk 
valamiben.  

 

További információk: 
https://www.canr.msu.edu/news/building_youth_with_the_five_cs_competence 

Szükséges eszközök 

Tollak, A4-es papír 

Megjegyzések 

5K – Kompetencia definíciók: 
 

„A valamit sikeresen vagy hatékonyan megcsinálás képessége.” 

Oxford English Dictionary 
 

https://www.canr.msu.edu/news/building_youth_with_the_five_cs_competence
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5 K definíciója:   „A kompetencia az egyén cselekvéseinek pozitív megítélését jelenti a főbb 
területeken.” 
Lerner et al (2005) 
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A pozitív ifjúságfejlesztés 5 C modellje: A Kiállás 
megértése 

Tanulási eredmények 

A Kiállás jelentésének megerősítése – belső önértékelés; jónak lenni dolgokban 

Célcsoport 

Bármilyen korosztály – kis és nagy csoportoknak is alkalmas 

A gyakorlat hossza 

20-30 perc 

A gyakorlat leírása 

Magyarázzuk el a csoportnak, hogy a saját mentális egészségünk fejlesztésének és fenntartásának 
érdekében, illetve a rezilienciánk építéséhez vizsgálunk különböző tényezőket; jelezzük a 
csoportnak, hogy a Kiállásról fogunk beszélni. 
 

Osszuk ki a Nyomtatandók között található anyagot a Kiállásról. 
 

Kérjük meg a csoportot, hogy párokban vagy egyénileg: 
 

 Alkossanak kiscsoportokat. 

 Mondd el nekik, hogy 4 percük van rá, hogy hozzák létre a Kiállás Dobozának 4 sarkát a 
mellékelt állítások segítségével. 

 Mondjuk el, hogy a 4 sarok létrehozásánál a legfontosabb értéktől a legkevésbé fontosig 
haladjanak:   

 bal felül a legfontosabb (1); 
 jobb felül a második legfontosabb (2); 

 bal alul a harmadik legfontosabb (3); 
 jobb alul a legkevésbé fontos (4). 

 Ha végeztek a feladattal, a résztvevők magyarázzák el a a folyamat hátterében álló 
gondolatokat a többieknek, hogy miért úgy állították össze Kiállás Dobozát, ahogy tették.  

 Beszéljük meg a csoporttal, hogyan segíthet a mentális egészségünkön, ha jó kiállásúak 
tudunk lenni. 
 

További információk: 
https://www.canr.msu.edu/news/building_youth_with_the_5_cs_confidence 

Szükséges eszközök 

Tollak, A4-es papír, Kiállás Doboza anyag és állítások 

 

 

 

https://www.canr.msu.edu/news/building_youth_with_the_5_cs_confidence
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Megjegyzés 

5K – A Kiállás definíciója: 

„A kiállás az az érzés vagy hit, amikor az egyén bízhat valakiben vagy valamiben és támaszkodhat 
valakire vagy valamire: …az érzés, amikor a saját képességeiből vagy erényeiből gyűjt 
magabiztosságot. ” 
Oxford English Dictionary 

 

„...az általános pozitív önértékelés és az önhatékonyság (képesség a kívánt vagy szándékolt 
eredmény elérésére) belső érzése, valamint az egyén teljes önértékelése, szemben a területspecifikus 
meggyőződésekkel. ” 

Lerner et al (2005) 
 
Még többet megtudhatunk a Kiállásról azzal, ha megkérjük a résztvevőket, hogy elemezzék a Lerner 
et al állítását, és írják át hogy a fiatalok megérthessék és azonosulhassanak vele. 
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NYOMTATANDÓ – A Kiállás Dobozának állításai 
 

BIZALOM 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

HIT 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ÖNISMERET 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MÁSOKTÓL KAPOTT MEGERŐSÍTÉS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5K – A Kiállás definíciója: 

„A kiállás az az érzés vagy hit, amikor az egyén bízhat valakiben vagy valamiben és támaszkodhat 
valakire vagy valamire: …az érzés, amikor a saját képességeiből vagy erényeiből gyűjt 
magabiztosságot. ” 

Oxford English Dictionary 
 

„...az általános pozitív önértékelés és az önhatékonyság (képesség a kívánt vagy szándékolt eredmény 
elérésére) belső érzése, valamint az egyén teljes önértékelése, szemben a területspecifikus 
meggyőződésekkel. ” 
Lerner et al (2005) 
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NYOMTATANDÓ – A Kiállás Dobozának rácsai 
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A Pozitív Ifjúságfejlesztés 5K Modellje: A Kapcsolat 
megértése 

Tanulási eredmények 

A Kapcsolat jelentésének megerősítése – pozitív kapcsolatok emberekkel és intézményekkel. 

Célcsoport 

Bármilyen korosztály – kis és nagy csoportoknak is alkalmas 

A gyakorlat hossza 

30-40 perc 

A gyakorlat leírása 

Magyarázzuk el a csoportnak, hogy saját mentális egészségünk fejlesztésének és fenntartásának 
érdekében és a rezilienciánk építéséhez vizsgálunk különböző tényezőket; jelezzük a csoportnak, 
hogy a Kapcsolatról fogunk beszélni. 
 
Ismertessük az idézetet: „Senki sem különálló sziget” (John Donne, 1624). 
 
 Kérjük meg a résztvevőket, hogy írják le, szerintük mit jelent az állítás, majd a papírt tegyék 

egy borítékba.  
 Alkossanak két csapatot, és játsszanak Összekötő játékot. Mindkét csapat sorra kitölti a 

színes tollaikkal a mezőt úgy, hogy megpróbálnak a tábla egyik oldalát a másikkal 
összekötő vonalat létrehozni*. 

 

A játék után kérdezzük meg a csoporttól:  
 
 Mi a csapat? 
 Volt valamilyen felismerhető csoportdinamika? 
 Kérjük meg a csapatokat, hogy reagáljanak a saját csoportjuk dinamikájára, döntéshozói 

folyamataira az Összekötő játék közben: 
 Szüksége volt a csapatnak egy vezetőre? 
 Szükségük van a csapatoknak vezetőre úgy általában? 

 
Ismertessük a Kapcsolat következő definícióit:  
 

A Kapcsolat „…olyan állapot, amelyben a személy vagy a dolog kapcsolódik, vagy társul 
valami máshoz. ” 

Oxford English Dictionary 
 

A Kapcsolat: „Az emberekhez és intézményekhez való pozitív kötődés, amely az egyén és 
társai, családja, iskolája és közössége között kölcsönösen jön létre. ” 

Lerner et al (2005) 
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Kérjük meg a résztvevőket, hogy nyissák ki a borítékaikat. A leírt gondolataik a „Senki sem 
különálló sziget” idézetről reflektálnak a fenti definíciókra? 
 
 Vitassuk meg, mit értünk pozitív kötődés alatt. 
 Vitassuk meg, miért fontos a kapcsolat. Hogyan profitálhatunk a jó kapcsolatokból – 

emberekkel és intézményekkel? 
 Vitassuk meg: vannak-e olyan körülmények, amikor a kapcsolat nem biztos, hogy jó dolog. 
 Vitassuk meg, hogyan fejlesztik a mentális egészségünket a kapcsolatok (barátokkal, 

családdal, iskolával, munkahellyel, sportklubbal; önkéntesség, vallási csoportok, 
cserkészek, vezetők stb.). 

 Vitassuk meg: mire van szükség a kapcsolatok építéséhez. 
 Vitassuk meg, mit tehetünk azért, hogy segítsünk a kapcsolatok építésében (pl. 

önkénteskedés, sport vagy közösségi feladatokban való részvétel, klubokhoz való 
csatlakozás stb; aktív bevonódás a közösségünkbe és az arról való megbizonyosodás, hogy 
másokat is bevonunk – lehet, hogy ők hozzánk szeretnének kapcsolódni).  

 
További információ: 

 
https://www.canr.msu.edu/news/building_youth_with_the_5_cs_connection 
 

Szükséges eszközök 

Különböző színű tollak, A4-es papír, borítékok, flipchart papír, az Összekötőv játék szabályai 

Megjegyzések 

*Hasznos vagy élvezetesebb lehet, ha az Összekötő játék táblája flipchart papíron van, és a 
megbeszélés moderátora tölti ki a helyeket, ahogy a csapatok kérik. 

 

 

 

 

  

https://www.canr.msu.edu/news/building_youth_with_the_5_cs_connection
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 NYOMTATANDÓ – Összekötő játék táblája: 7 vízszines, 6 függőleges mező 
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A Pozitív Ifjúságfejlesztés Modell 5 K-ja: A Karakter 
megértése  

Tanulási eredmények 

A Karakter jelentésének megerősítése –  szabályok tisztelete, helyes viselkedés és integritás 

Célcsoport 

Bármilyen korosztály –   ideális kisebb és nagyobb csoportoknak 

A gyakorlat hossza 

30-40 perc 

A gyakorlat leírása 

Magyarázzuk el a csoportnak, hogy olyan tényezőket fogunk felfedezni, melyek segítenek fejleszteni 
és fenntartani a mentális egészségünket, vagy építik a lelki ellenálló képességünket; mondjuk el 
nekik, hogy a Karakterről fogunk beszélgetni.  

• Kezdjük azzal, hogy elmondjuk: a filmek, könyvek és a különböző médiumok gyakran 
alkalmaznak sztereotípiákat, amikor elmesélnek egy történetet vagy érvelnek valami 
mellett. Például a II. világháborús filmek többségében a németek gonoszok és aggresszívek; 
az anyukák az 1950-es évek amerikai filmjeiben kedvesek, gondoskodók és almás pitéket 
sütnek (igaz ez?). 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy kisebb csoportokban dolgozzanak. Először is, egy flipchart 
papír közepére húzzanak egy függőleges vonalat. 

• A bal oldalon készítsenek egy listát különböző karakterekről. 
• Ezután a lista mellett a jobb oldalra írjanak konkrét példákat, akik szerintük jellemzik az adott 

karaktertípust (lehet valós vagy kitalált – film, könyv stb. ), illetve tulajdonságot (jó, rossz, 
boldog, szomorú stb.). 

• Válasszanak egyet a pozitív karakterek listájából és beszéljék meg, hogy milyen 
tulajdonságok miatt gondolják a személyt jónak. 

• Kérdezzük meg a csoporttól, hogy szerintük mi lehet jócselekedet (pl. kinyitni az ajtót 
valakinek, aki valami nehezet cipel). 

• Mutassunk be egy gyenge erkölcsökről szóló aktuális hírt. Beszéljünk a hírről; kérdezzük meg 
a csoportot, hogy mit gondolnak a gyenge erkölcsről a történetben. Miért?* 

• Ismertessük következő állítást és röviden beszéljünk róla:  
 

„A Karakter a társadalmi és kulturális szabályok tiszteletben 
tartásával, a helyes viselkedés normáinak birtoklásával, a 
helyes és helytelen (erkölcs) érzékével és a tisztességgel 
határozható meg.” 

 

• Kérdezzük meg a csoportot, hogy szerintük a Karakter hogyan fejleszthető (család 
megerősítése, barátok, intézményhez való csatlakozás, szabályok követése, őszinteség). 

• Beszéljük meg, hogy mi tehet valakit rossz karakterré (pl. bandákba való bevonódás, 
bűnözés, szabályszegés, hazudozás stb.).  
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• Beszéljünk arról is, hogy a karakterünk hogyan formálja a mentális egészségünket, és hogyan 
biztosíthatja az élettel kapcsolatos elégedettséget. Milyen hatással lehetnek ránk a 
különböző karakterjegyek? 

 
További információ: 
https://www.canr.msu.edu/news/building_youth_with_the_5_cs_character 

 
Tudományos cikk: The role of Character, Confidence, and Connection on Contribution and subjective 
well-being: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815041282   

 

Szükséges eszközök 

Flipchart papírok, tollak. 

Megjegyzés 

* Legyünk tudatában az erkölcsi különbözőségnek. Néhány erkölcsi szabály univerzális, de némelyik 
lehet ország-, kultúra-, vallás-, vagy személyspecifikus. Rendben van, ha megosztjuk a különböző 
perspektívákat és véleményeket, de ne erőltessük egymásra a jóról és rosszról alkotott 
véleményünket. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.canr.msu.edu/news/building_youth_with_the_5_cs_character
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815041282
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A Pozitív Ifjúságfejlesztés Modell 5 K-ja: A Kedvesség 
megértése 

Tanulási eredmények 

A Kedvesség jelentésének megerősítése – érzékenység a szimpátia és az empátia iránt 

Célcsoport 

Bármilyen korosztály – ideális kisebb és nagyobb csoportoknak 

A gyakorlat hossza 

30 perc 

A gyakorlat leírása 

Magyarázzuk el a csoportnak, hogy olyan tényezőket fogunk felfedezni, melyek segítenek 
fejleszteni és fenntartani a mentális egészségünket, valamint építik a lelki ellenálló képességünket. 
A Kedvességről fogunk beszélgetni. 
 

Mit értünk az alatt, hogy Kedvesség? Beszélgessünk erről a csoporttal, majd ismertessük az alábbi 
definíciókat. Ezután a bevezető után kerül sor Szimpátia vagy empátia gyakorlatra, amely a 
szimpátia és az empátia közötti különbségekről szól.  
 

5K – A Kedvesség definíciói: 
 

• „…jóindulat és a másokkal való törődés kimutatása” 

Oxford English Dictionary 

 

• „…mások felé mutatott szimpátia és empátia.” 
Lerner et al 2005 

 
Szimpátia vagy empátia gyakorlat:  
 

Célunk, hogy a résztvevők megértsék a különbséget a két szó jelentése között: mi az a szimpátia, és 
mi az empátia.Ezt a tudást később használni tudják majd a munkájuk során, amikor fiatalokkal 
dolgoznak együtt.  

 
Cél:  Megérteni a különbséget az empátia és a szimpátia jelentése között.  
 

Módszer:  

• A két csoportot (A csoport és B csoport).  

• Mindkét csoport kap egy borítékot, amiben 7 darab állítás van.  
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• A csoport tgjai felolvassák az állításokat, B csoport tagjai pedig kitalálják, hogy melyik 
mondat szól a szimpátiáról és melyik az empátiáról.  

• A tréner feljegyzi a válaszokat.  

• A B csoport olvas fel állításokat az A csoportnak.  

• Összesítjük a pontszámokat.  

• Kérdés: Mindenki érti a különbséget az empátia és a szimpátia között?  

• Ismertessük a definíciókat (ld. Nyomtatandó). 

• Beszélgessünk erről az állításról: „Az egyénnek jobban kellene törődnie mások jóllétével, 
mint a sajátjával”. 

• Kérdés: Miért lehet fontos az empátia és a szimpátia a fiatalokkal való együttműködés 
során?  (Pl. éreztetni, hogy figyelsz rá és törődsz vele; hogy képes lehetsz segíteni nekik; 
példát mutatni arról, hogy a törődés egy előnyös tulajdonság.) 

• Beszéljük meg,  milyen módokon lehet kimutatni az empátiát vagy szimpátiát mások felé. 

• Beszéljük meg, hogyan lehet a törődés, a szimpátia és az empátia kedvező a saját  mentális 
egészségünkre. És másokéra?* 

 
 

További információk 
https://www.canr.msu.edu/news/building_youth_with_the_5_cs_caring_compassion 
 

 * https://www.mentalhealth.org.uk/campaigns/mental-health-awareness-week/kindness-
matters-guide 

 

Szükséges eszközök 

Tollak, A4-es papír,  
Szimpátia/Empátia állítások 

2 db boríték  
Szimpátia/Empátia definíciók 

Megjegyzések 

Írjhatunk saját állításokat a Szimpátiára vagy empátiára gyakorlathoz, ha szükségét érezzük.  

 

 

 

 

  

https://www.canr.msu.edu/news/building_youth_with_the_5_cs_caring_compassion
https://www.mentalhealth.org.uk/campaigns/mental-health-awareness-week/kindness-matters-guide
https://www.mentalhealth.org.uk/campaigns/mental-health-awareness-week/kindness-matters-guide
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NYOMTATANDÓ – Szimpátia (S) /Empátia (E) állítások: 
 

A CSOPORT ÁLLÍTÁSAI: 

 

1. Nagyon sajnálom, hogy a barátod kórházban van. (S) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Ez fáj, én is törtem már le a lábkörmömet focizás közben. (E) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Nagyon sajnálom – Én is voltam ebben a helyzetben, tudom, hogy min mész 
keresztül.  (S& E) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Egyetértek, ez a mai nehéz volt. (E) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Biztos nagyon nehéz lehetett neked. (S) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Nagyon sajnálom, hogy letörött a sarka a cipődnek.  (S) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Az egész napot egy workshopon tölteni. Átérzem a fájdalmad! (E) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NYOMTATANDÓ – Szimpátia (S) /Empátia (E) állítások: 
 

B CSOPORT ÁLLÍTÁSAI: 

 

1. Hadd csináljam meg neked! (S) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Segíthetek benne? (E) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Nagyon sajnálom a veszteséged. Tudok valahogy segíteni? (S) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Átérzem és megértem a fájdalmad; az én hörcsögöm is meghalt tavaly. (E) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Sajnálom, hogy elveszett a fájl, amin dolgoztál. (S) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Én is ilyen dühös voltam, mint te, amikor kitöröltem a barátom e-mailjét. (E) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Tudom, milyen érzés idegesnek lenni emiatt. Sajnálom, hogy így történt. (E&S) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NYOMTATANDÓ – Szimpátia / empátia definíciók 
 

 

Definíciók: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szimpátia: 

„A szánalom és szomorúság érzése 
valaki más szerencsétlensége 

miatt.” 
Oxford English Dictionary 

Empátia: 

 „A másik érzéseinek megértése és 
átélése.” 

Oxford English Dictionary 
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2. rész: PAClife 
gyakorlatok 
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Alapszabályok 
Ne feledjük, hogy az Alapszabályok gyakorlatot az összes többi PAClife gyakorlat előtt szükséges 
játszani.  

Tanulási eredmények 

Az alapszabályok szükségességének megerősítése. 

5K modell 

Kopetencia, Kapcsolat, Kedvesség 

A gyakorlat hossza 

10-20 perc 

A gyakorlat leírása 

Amikor fiatalokkal dolgozunk együtt, mindig nagyon fontos alapszabályokat lefektetni. 
Valószínűleg a résztvevők már tisztában lesznek ennek a szükségességével; a fiatalokkal való 
munka során fontos a határok betartása.  

• Helyezzünk el a teremben flipchart papírokat és vastag filctollakat. Kérjük meg a 
résztvevőket, hogy alkossanak 3 csoportot. A kiscsoportok fogalmazzák meg azokat az 
alapszabályokat, amelyek a csoport együttműködéséhez szerintük szükségesek.  

• Kérjük meg a kiscsoportokat, hogy mutassák be a többieknek, hogy milyen szabályokat 
írtak le, és magyarázzák is meg azokat.  

• Hasonlítsuk össze az ő szabályaikat a példákkal.  
• Az összehasonlító megbeszélésnek az alábbiakat kell érintenie: 

 Az alapszabályoknak olyan kiindulási pontot kell adniuk, amikre 
visszautalhatunk bármilyen probléma esetén.  

 Az alapszabályok biztonságos és hatékony munkakörnyezetet kell hogy 
biztosítsanak.  

 Az alapszabályok egyértelműsítik a határt a csoportot vezető felnőtt és a 
fiatalok között.  
 

Példák az alapszabályokra 

• Minden munkafolyamat előtt meg kell egyezni az alapszabályokban. * 
• Csoporttitok: a többiek személyes megosztásait nem adjuk tovább. 
• Aktívan figyelünk a másikra, tiszteletben tartjuk, amikor beszél; nem szakítjuk félbe.  
• Tiszteljük a többiek látásmódját és hitét.  
• Nem félünk a többiek kihívásától, de tisztelettel tesszük.  
• Rendben van, ha nemet mondunk.  
• Egyik kérdés sem buta kérdés.  
• Nem nevetünk a többiek kérdésein.  
• Jogod van nem részt venni.  
• Vállald a felelősséget a saját cselekedeteidért és hozzájárulásaidért.  
• Antiszociális viselkedés/beszéd nem nem megengedett.  
• Diszkrimináció csak konstruktív módon megengedett.  
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• A mobiltelefonok legyenek kikapcsolva, hacsak nincs rá szükség.  
• Újra és újra visszatérünk az alapszabályokhoz, megváltoztatjuk vagy hozzáadunk, ha 

szükséges.  

*Minden munkafolyamat előtt visszatérhetsz a csapatoddal a szabályokhoz és beszélhettek 
róla. 

Szükséges eszközök 

Flipchart papír, tollak, példák az alapszabályokra. 

Megjegyzés 

Példák az alapszabályokra – oszd ki őket; javasold, hogy alkalmazzák ezeket annak 
megfelelően, hogy milyen csoporttal dolgoznak együtt. 
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40 perces diád 
Tanulási eredmények 

A gyakorlat végére a résztvevők értékként fogják kezelni azt a tényt, hogy tanárként/szakemberként 
fel vannak jogosítva a gyermekekkel való munkára – értékelik saját magukat és a kollégáikat. 
Megértik, hogy a munkájukban a saját személyiségükre tudnak támaszkodni. 

5K modell 

Kompetencia, Kiállás 

A gyakorlat hossza 

60 perc. 

A gyakorlat leírása 

• Kezdjünk egy bemelegítő játékkal, és mutassuk be a modul témáit a jelenlévőknek. 
Magyarázzuk el, hogy létfontosságú tisztában lenni saját magunkkal, hiszen fiatalokkal 
dolgozunk, nekik nyújtunk támogatást. 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy alkossanak párokat, és a párok tagjai üljenek egymással 
szembe.  

• Mondjuk el, hogy felváltva fognak egymáshoz beszélni. 5 percig az egyikük beszél, és a másik 
hallgatja, majd cserélnek. Négy ilyen kör lesz, tehát a gyakorlat összesen 40 perc, amelynek 
során mindketten 20-20 percet fognak beszélni (vagy akár az időkorlátunknak megfelelően 
módosítva).  

• Válasszuk ki az egyiket a következő kérdések közül és kérjük meg őket, hogy minden kör 
elején tegyék fel egymásnak ugyanezt a kérdést. Minden 5 perces gyakorlatrészben 
ugyanezzel a témával foglalkoznak majd.   

Utasítások: 

 Beszélj magadról, mint tanárról/tanítóról, vagy olyan személyről, aki 
gyerekekkel dolgozik. 

 Beszélj a gyerekekkel való kapcsolatodról.  

Négy környi beszélgetés végén kérjük meg őket, hogy térjenek vissza a nagy csoportba. Kérdezzük 
meg, hogyan érzik magukat ezután a gyakorlat után. Milyen tapasztalatokat szereztek? A 
megbeszélés során reagáljunk a gondolataikra. 

Szükséges eszközök 

Stopper 

Megjegyzések 

Ez a páros gyakorlat lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy megosszák belső párbeszédüket 
egy őket meghallgató személlyel. Egyrészről a saját témáik is kitisztulnak önmaguk számára, hiszen 
az, hogy hangosan kimondunk valamit, már önmagában segíthet abban, hogy tisztábban lássuk az 
adott dolgot. Másrészről már az a tény különlegesnek számít, hogy valakitől 20 perc osztatlan 
figyelmet kapunk. 
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Sokak számára elsőre ijesztően hangozhat ez a gyakorlat, esetleg nem tudják elképzelni, hogyan 
fognak 20 percet beszélni egy témáról. Bátorítsuk őket a részvételre, hiszen szinte mindenki számára 
nagyon felemelő élmény szokott lenni ez a gyakorlat. Általánosak az ilyen visszajelzések: „Nem is 
gondoltam volna, hogy ennyit tudok beszélni erről a témáról”, vagy: „Nem emlékszem mikor fordult 
elő velem utoljára, hogy valaki ilyen figyelmesen hallgatott engem”. 

Ha amiatt aggódnak, hogy hogyan fogják tudni tartani magukat a témához, akkor megnyugtatásnak 
mondjuk el, hogy csak a saját gondolatmenetüket kövessék. Nem gond, ha eltérnek az eredeti 
kérdéstől. Osszák meg azt, ami számukra fontos ebben a témában. 

Hangsúlyozzuk ki, hogy a hallgatónak tényleg nem kell semmilyen válasszal szolgálnia. Nehéz nem 
reagálni verbálisan arra, amit hallunk, de ez a gyakorlat nem véletlenül ilyen. Ez most nem egy 
hagyományos beszélgetés, ahol a beszélgetőtársak egymásnak válaszolgatnak. Ily módon a beszélő 
rendezni tudja a gondolatait, ahelyett, hogy mindig új gondolatmenetbe kéne kezdenie, amikor a 
partnere válaszol valamire, és ezzel eltérítené a saját gondolatait attól, amiről eredetileg beszélni 
akart. A hallgató reagálhat testbeszéd útján, mosollyal, bólogatással, vagy hasonlóképp. A szavakat 
hagyjuk későbbre. 

Ha fiatalokkal vagy gyerekekkel végezzük a gyakorlatot, rövidebb változatot alkalmazzunk: 5-5 perc 
helyett csak 1-1 percesesek legyenek a „mini diádok”. 
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Aknamező 
Tanulási eredmények 

Bizalom és csapatmunka.  

5K modell 

Kompetencia, Kiállás 

A gyakorlat hossza 

30-60 perc 

A gyakorlat leírása 

• Keress egy nagy szabadtéri területet vagy egy nagy belső teret. Győződj meg róla, hogy 
nincsenek veszélyes tárgyak a közelben.  

• Építsd fel az “aknamezőt” “aknák” lehelyezésével (nagy papírpoharak, üres műanyag 
palackok, tölcsérek, hablabdák stb.) sokfelé az egész területen.  

• Ha készen áll az “aknamező”, a játékosokat figyelmesen oszd párokra.  
• Minden párban egy főnek be lesz kötve a szeme, nem láthat és nem beszélhet. A másik 

személy láthat és beszélhet, de nem érintheti meg a párját, és nem léphet be az 
“aknamezőre”.  

• Minden páros döntse el, hogy ki melyik szerepet szeretné játszani. Biztosíts számukra 
kendőket.  

• A cél az, hogy minden bekötött szemű játékos eljusson a terület egyik feléből a másikba. 
Fontos, hogy kerülnie kell az “aknák” megérintését, figyelmesen hallgatni a párja szóbeli 
irányítását.  

• Minden páros kapjon néhány percet a tervezésre és a kommunikációs stratégiájuk 
előkészítésére.  

• Ezután mindhárom pár menjen az egyik végébe az “aknamezőnek”.  
• Ha bekötötték a szemüket és mindenki készen áll, mondd, hogy „Rajt!”, és a játék 

elkezdődik.  
• A bekötött szemű játékos nem beszélhet, csak hallgathat és sétálhat. Az irányító nem 

érintheti meg a társát, de beszélhet hozzá és használhat bármilyen hangot és stratégiát, 
amit csak szeretne.  

• Miután a pár sikeresen elérte az “aknamező” másik oldalát, cseréljenek szerepet és 
ismételjék meg a folyamatot.  

Szükséges eszközök 

Nagyon nagy belső vagy külső tér; sok fény, akadályokként szolgáló puha tárgyak (például nagy 
papírpoharak, üres műanyag palackok, tölcsérek, hablabdák stb.); szemkötők. 

Megjegyzések 

A gyakorlat leírása megtalálható: https://www.howdoyouplay.net/teambuilding/how-to-play-
mine-field.html 
 
Javaslatok és variációk: 

• Könnyedén módosítható játék, a szükségleteknek megfelelően.  

about:blank
about:blank
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• Figyelj, hogy a bekötött szemű játékosok ne menjenek egymásnak.  
• A játékvezetőnek gondoskodnia kell arról, hogy ne történjen baleset. Körbejárhat és 

segíthet a játékosoknak távol maradni egymástól.  
• Találj ki büntetést az aknák megérintésére. Például idő- vagy pontvesztés, esetleg  

újrakezdés.  
• Javasold, hogy a párok fejlesszenek ki valamilyen egyedi kommunikáiós rendszert.  
• Amikor a résztvevők szerepet cserélnek, adj  nekik egy kis időt, hogy végiggondolják és 

esetleg módosítsák a kommunikációs módszerüket.  

• Ha valaki nem szeretne játszani, ne erőltesd. 
A gyakorlat előtt kérdezd meg a résztvevőket, hogyan viszonyulnak a szemük bekötéséhez. Soha ne 
erőltesd senkire, hogy bekösse a szemét, lehet valaki megfigyelő is, aki megoszthatja a tapasztalatait 
a beszélgetés során, vagy a saját érzéseit, hogy miért érzi rosszul magát, ha nem lát. Az is egy opció, 
hogy a szem bekötése helyett csukott szemmel játszunk. 
 

A gyakorlat könnyebb két játékvezetővel, így ha páratlanul vannak a játszók, az egyik játékvezető 
beállhat játszani.  

 
A gyakorlatot beszélgetés kövesse, melynek célja, hogy a résztvevők tudatosítsák a játékban szerzett 
tapasztalataikat, a megosztás során pedig általános tapasztalatokat vonhasson le a csoport. 
Kérdezzük meg, milyen volt számukra olyan szituációban lenni, amiben mások irányítottak. Mire van 
szükség ahhoz, hogy biztonságban érezzük magunkat ezekben a helyzetekben? 
Néhány példa arra, hogy mi merülhet fel a beszélgetés során:  

 
 a vezetőnek magabiztosnak kell lennie,  
 az instrukcióknak (nonverbálisnak is) tisztának és egyértelműnek kell lenniük,  

 a vezetőnek reagálnia kell az irányított szükségleteire (pl. alkalmazkodjon a vezetett személy 
sétájának tempójához, ahelyett hogy a sajátját követné). 
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Steve labdája  
Tanulási eredmények 

Csapatmunka, kooperáció, csapatépítés 

5K modell 

Kompetencia, Kapcsolat 

A gyakorlat hossza 

40 perc 

A gyakorlat leírása 

• A csoport álljon körbe, miközben a tréner megmutatja a kis puha labdát, ami kényelmesen 
elfér a kézben.  

• A labda kerüljön valakihez, akinek tovább kell dobnia valaki másnak, aki szintén tovább dobja 
stb., egészen addig, amíg a labda nem járt mindenkinél és vissza nem került a kezdőhöz.  

• A tréner ezután megkéri a  csoportot, hogy újra dobálják körbe a labdát, ugyanabban a 
sorrendben, mint először – a csoport megcsinál ebből 2-3 kört, hogy emlékezzenek a 
sorrendre.  

• Ezután a tréner megkéri a csoportot, hogy próbálják meg körbedobálni a labdát, ugyanabban 
a sorrendben, amilyen gyorsan csak tudják. Két szabály van: mindenkinek a kezébe kell 
érkeznie a labdának, és ezt az eredeti sorrendben kell tenni.  

• A csoportnak legyen ideje újra és újra megpróbálni, amilyen gyorsan csak tudják.  
• Ha kérik, a tréner elismételheti a fenti két instrukciót. 
• A tréner minden próbálkozásnál mérje az időt és tudassa a csoporttal az eredményt, 

miközben biztatja őket, hogy próbálják újra.  
• Amikor a csoport úgy érzi, hogy nem tudják már ennél gyorsabban megcsinálni, a tréner (ha 

szükséges, mert a csoport nem fejtette meg a leggyorsabb módot), mutassa meg a lenti 
megoldást nekik.  

• Végül a tréner indítson egy megbeszélést a gyakorlatról és általánosítsa a tanulási 
eredményeket. 

Szükséges eszközök 

Egy kis puha labda, stopper 

Megjegyzések 

A leggyorsabb módja a feladat megoldásának a következő:  

• A leggyorsabb módja a feladat megoldásának a következő: a csoport tagjai álljanak két 
sorban, egymással szemben, a helyes sorrendben, úgy, hogy amikor beteszik középre a 
nyitott kezüket, egymás kezét megérintve, a felfordított tenyerük a helyes sorrendben 
legyen (mint a cipzár fogai).  

• A sorokban az elsők egy kicsit magasabbra emeljék a kezüket, hátrébb pedig egyre 
alacsonyabbra, így a labda végig tud gurulni a kezeikben. Ilyen módon mindenki megérinti a 
labdát a megfelelő sorrendben. 
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Általában elég hosszú ideig tart a játék, sokszor kell próbálkozni, mire a csoport rájön, hogy a 
szabályok megengedik, hogy sorrendet váltsanak. Először meg fogják próbálni tartani az eredeti 
felállást, de gyorsabban dobálni a labdát. Ezután körbe fognak rendeződni a helyes sorrendben. 
 
A megbeszélés során kérdezzük meg a résztvevőket, hogy vannak most, ezután beszélgessünk velük 
a folyamat állomásairól. Magyarázzuk el, hogy nagyon tipikus, hogy az agyunk gyakran feltételez 
extra szabályokat, amelyekek nem is említettünk. Amikor előlről kezdjük a gondolkodást, képesek 
leszünk új, innovatív ötletekkel előállni. 

 
Osszuk meg a megfigyeléseinket a csoportdinamikáról. Kérdések: 
 Kik voltak azok, akik megoldásokat ajánlottak?  
 Hogyan fogadta a csoport az egyes opciókat?  
 Hogyan találták meg a legjobb megoldást? 
 Kérdezzük meg, úgy érzik-e, hogy jól tudnának-e együtt dolgozni, illetve mi kell egy 

csoportban ahhoz, hogy együtt tudjanak működni. 
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Eredményes együttműködés 
Tanulási eredmények 

Együttműködés, vezető szerep, végrehajtó szerep.  

5K modell 

Kompetencia, Kapcsolat, Karakter 

A gyakorlat hossza 

35-40 perc 

A gyakorlat leírása 

Annak a kifejezésnek a betűit, hogy „eredményes együttműködés” letesszük összekeverve egy 
spárgával kijelölt körön belülre. A feladat: kirakni a betűkből ezt a szókapcsolatot a lehető 
leggyorsabban. 
 

Szabályok: 
1. A betűknek a megfelelő sorrendben kell kijönniük a körből. 

2. Egyvonalban, a körön kívül kell kirakni a kifejezést. 
3. Egyszerre csak egy ember (vagy akár csak egy testrésze) lehet a körön belül (a levegőben is). 
 

A gyakorlat után beszéljétek meg az élményeiteket.  

Szükséges eszközök 

„Eredményes együttműködés” kinyomtatott betűi (vagy bármilyen más szót is használhatsz, akár a 
szervezetetek nevét), spárga 

Megjegyzések 

Kérdések: 
 Hányféle megoldás merült fel? 
 Hogyan jöttek a megoldások? Kitől? Volt-e vezető? 
 Melyik vált közkinccsé, melyik nem, miért? Miért az nyert, amelyik nyert?  
 Hogyan reagáltál?  
 Volt ötleted? El tudtad adni? Kooperáltál?  
 Volt olyan, aki bomlasztotta a társaságot és nem működött együtt a többiekkel? 
 Volt, aki megharagudott? Volt akire te megharagudtál? 
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NYOMTATANDÓ – Eredményes együttműködés 
 

Nyomtasd ki a lapot és vágd ki a kártyákat  : 

 

E E E 

R G K 

E Y S 

D Ü Ö 

M T D 

É T S 

N M É 

Y Ű  
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Tuk-Tuk Játék 
Tanulási eredmények 

A résztvevőknek közvetlen, kézzel fogható élményük lesz arról, milyen vezetőnek lenni, és milyen 
vezetve lenni. 
Meg fogják érteni, hogyan kell egy bizalomra épülő kapcsolatot felépíteni, és hogyan érezhetik 
magukat biztonságban egy olyan helyzetben, amiben elveszítették az irányítást. 

5K modell 

Kompetencia, Kapcsolat 

Célcsoport 

Fiatalok, ifjúságsegítők, önkéntesek 

A gyakorlat hossza 

Kb. 60 perc, vagy kicsit több (kb. 2x5 perc játék; a játékidő a megbeszélés hosszától függ, amely 
lehet hosszabb, de jóval rövidebb is) 

A gyakorlat leírásaa 

• A csoport egy tágas térben kört alkot (nem probléma, ha vannak bútorok, de kell, hogy 
legyen elég hely a szabad mozgáshoz). 

• Mindenki választ magának egy párt, akivel elkezdi a gyakorlatot. A pár egyik tagjának be lesz 
kötve a szeme.  

• A játékvezető elmondja az instrukciókat: 
 Ez egy non-verbális játék, amelyben nem szabad beszélni (vagy bármilyen hangot 

kiadni). 
 A pár egyik tagja a vezető: ő lesz a „tuk-tuk” (riksa) vezetője, míg a pár másik tagja 

lesz a „tuk-tuk”. 
 A vezető a társa vállára teszi a kezét, így irányítja a tuk-tukot. 
 Mielőtt elkezdődne a játék, a pár tagjai egyeztethetnek arról, hogyan szeretnék 

irányítani egymást – ha ezt szükségesnek érzik. 
 A vezető irányítja a tuk-tukot a térben mozogva, néhány akadályt is megkerülve. 

 Egy-másfél perc után a a játékvezető azt mondja: „csere”, amire mindenki megáll. A 
vezetők csöndben tuk-tukokat cserélnek. A tuk-tuk nem fogja tudni, hogy ki áll 
mögötte, és így megtapasztalhatja az irányítás elvesztésének élményét.) 

 Ismételjük meg még egyszer a párcserét – minden egy-másfél perc után. Vagyis 
minden tuk-tuknak három különböző irányítója lesz, ebből kettőnek a kilétét nem 
ismeri.  

 A harmadik kör után a pár megáll, és következik az értékelés. 

• Először a tuk-tukok mesélik el tapasztalataikat, majd a vezetők. 

• Ezután kezdődik a második játék: a vezetők tuk-tukok lesznek, és fordítva. Párcserék után 
ismét megbeszélés következik. 

• Kérdések:  
 Milyen érzés, amikor vezetnek? 
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 Milyen érzés volt vezetőnek lenni? 

 Tuk-tukként meg tudtál-e bízni az irányítódban? 
 

Írjunk le néhány témát, és beszélgessünk a vezetésről, a vezető követéséről, a bizalomról. 

Szükséges eszközök 

Kendők, stopper 

Megjegyzések 

Ezt a játékot elő kell készítenünk bemelegítő feladatokkal, amelyek segítik, hogy a résztvevők együtt 
tudjanak működni, és megbízzanak egymásban. 
 
A gyakorlat megkezdése előtt kérdezzük meg a résztvevőket, hogyan érzik magukat, amikor be van 
kötve a szemük. Soha ne kényszerítsünk senkit arra, hogy be legyen kötve a szeme, ha szorong a 
helyzettől! Megfigyelőként is részt vehetnek a gyakorlatban, és az értékelésnél megoszthatják 
észrevételeiket, vagy elmesélhetik a többieknek, hogy miért érzik magukat rosszul, ha be van kötve 
a szemük. Játszhatjuk úgy is, hogy nem kötik be a résztvevők a szemüket, csak becsukják. 
 

Szerencsés, ha két facilitátor van jelen, hiszen páratlan számú résztvevő esetén egyikük be tud állni 
a játékba.  

 
Az értékelés célja az, hogy a résztvevők a játék során megélt tapasztalataikkal kapcsolatban 
tudatossá váljanak a személyes élmények megbeszélése által, és megértsék, mire van szükségük 
ahhoz, hogy biztonságban érezzék magukat egy kontrolvesztett helyzetben.  

 
Néhány lehetséges következtetés: 

 
 a vezetőnek magabiztosnak kell lennie 
 az instrukcióknak (a non-verbálisaknak is) érthetőnek és egyértelműnek kell lenniük 

 a vezetőnek reagálnia kell a vezetett személy igényeire (pl. tempóját a vezetetthez igazítja, 
nem pedig saját megszokott ritmusában halad) 
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Furák kizárva 
Tanulási eredmények 

Mások érzéseinek megértése, empátia gyakorlása és beemelése a fiatalokkal végzett munkába 

5K modell 

Kompetencia, Kapcsolat, Kedvesség 

A gyakorlat hossza 

20 perc 

A gyakorlat leírása 

• Készítsük elő a kártyákat, az instrukcióknak megfelelően. 
• Ismertessük a játék menetét: a középen álló játékvezető egy-egy embernek dobja majd a 

labdát, a játékosoknak pedig el kell kapniuk és visszadobniuk azt.  
• Álljunk körbe. Hét önként jelentkező hátrányos helyzetből próbálja elkapni és visszadobni a 

labdát (lásd a lenti listát ehhez). 
• Adjunk a többiek közül néhány résztvevőnek egy-egy kártyát, és kérjük tőlük, hogy vegyék 

fel a kártyán szereplő pozíciót. 
• A játékvezető reagáljon különbözőképpen egyes emberekre: legyenek olyanok, akik 

egyértelműen kivételezettekként több figyelmet kapnak, és szándékosan hagyjon figyelmen 
kívül másokat. 

• Folytassuk a játékot. A játékvezető kritizálja azokat, akik háttal állnak neki vagy más fizikai 
nehézségük van, mondja azt nekik, hogy nem próbálkoznak eléggé vagy nem elég jók. 

• Ahogy a csoport elkezdi megérteni, mi történik, fejezzük be a játékot, és beszélgessünk a 
következőkről: 

 

 Hogyan érezték magukat mint csoport? 
 Hogyan érezték magukat azok, akiket bevontunk a gyakorlatba? 
 Hogyan érezték magukat azok, akik nem kaptak semennyi figyelmet? 

 
• Az emberek sokszor kényelmetlenül érzik magukat, ha másokat kizárva látnak, vagy rosszul 

bánnak velük (pl. megszeghetik a „szabályokat”, a kirekesztetteknek dobhatják a labdát, 
ahelyett, hogy a játékvezetőnek dobnák vissza). 

• Végül beszéljünk arról, hogy mennyire fontosak az emberek érzései, és amikor gyerekekkel 
dogozunk, figyeljünk rá, hogy mindenkit bevonjunk a munkába. Legyünk támogatók és 
igazságosak. 

 

Szükséges eszközök 

Akciókártyák, egy labda, egy szék 

Megjegyzések 

* Ezt a gyakorlatot nagyobb csoporttal érdemes játszani. Ha kisebb létszámú csoportunk van, 
adaptálni kell a szabályokat. 
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Vedd figyelembe, hogy ezt a játékot nagyon tapintatosan kell játszani, mivel valószínűleg negatív 
érzelmeket fog kiváltani a résztvevőkből. Csak akkor használd ezt a gyakorlatot, ha úgy érzed, hogy 
a csoport készen áll rá, és biztos vagy benne, hogy kezelni tudja majd az esetlegesen felmerülő 
kríziseket. 

 
Ha ezt a gyakorlatot játszod, ne játszd együtt bizalomjátékokkal- mivel ezeknek nagyon eltérő céljaik 
vannak. A bizalomjátékok megnyitják a résztvevőket mások előtt, és sebezhetővé válnak, ezt az 
állapotot tiszteletben kell tartani, nem szabad közben frusztrációt okozni. 

 
A játékhoz való hozzáférés több dolgot jelenthet. 
 

• Idő: Minden gyereknek egyenlő mértékben lenne szüksége játékidőre. Nem szabad, 
hogy a szükséges napi rutin elvegye az időt a játéktól a fogyatékkal élő gyerekek 
esetében. Nem szabad a játékot a jutalmazási rendszer részeként haszálni, vagy fordítva, 
a játékot elvenni büntetésből. A gyerekeknek tudniuk kell, hogy mindig van idő a játékra, 
azt nem befolyásolja a viselkedésük vagy egyéb körülmények. 

• Tér: Többféle térre van szükség a játékhoz.  Legyen minden gyerek számára alkalmas 
tér, beleértve azokat a gyerekeket, akik fizikai vagy mentális nehézségekkel élnek. A 
gyerekek különbözők és különböző módon szeretnek játszani, ennek megfelelően 
szükségük van a játéktípusok széles skálájára (pl. elrejtőzni egy odúban, mászni, focizni, 
futni, harcolni, szerepjátékot játszani, különböző anyagokat használni a játékhoz stb.). 

 
További lehetőségek a „hátrányos helyzetű” játékosok számára 
Hét önkéntesen jelentkező ember tegye a következőket: 

• Kösse az egyik kezét hátra. 

• Kösse mindkét kezét hátra. 

• Kösse be a szemét. 

• Tegyen fülvédőt a fülére. 

• Tegyen fel fülvédőt, és forduljon ki a körből. 

• Kösse össze a lábait. 

• Kösse a kezeit a törzséhez könyöknél. 
 

A csoport többi tagjának osszunk ki egy-egy kártyát az instrukciókkal. 
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NYOMTATANDÓ – Akciókártyák 
 

Nyomtasd ki a lapot és vágd ki a kártyákat  : 

 

TÉDELJ LE ÁLLJ MESSZEBB A DOBÓTÓL 

ÁLLJ NAGYON KÖZEL A DOBÓHOZ FORDULJ EL A TÖBBIEKTŐL 

TÉRDELJ LE, AZ EGYIK KAROD LEGYEN A 
HÁTAD MÖGÖTT 

ÜLJ LE EGY SZÉKRE A KÖRBEN ÉS NE 
MOZDÍTSD EL A SZÉKET 

ÜLJ LE A FÖLDRE ÁLLJ KÖZEL A DOBÓHOZ 

ÁLLJ OLYAN MESSZE, AMENNYIRE CSAK 
TUDSZ 

FOGD A MELLETTED ÁLLÓ KEZÉT 
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A kultúrák találkozása 
Tanulási eredmények 

Fejlődnek a kommunikációhoz és a konfliktus kezeléshez szükséges készségek; a résztvevők a 
problémákat többféle perspektívából tudják megvizsgálni; közelebb jutnak a kommunikációs és 
kulturális gátak megértéséhez. 

5K modell 

Kompetencia, Kapcsolat, Karakter 

A gyakorlat hossza 

45 perc 

A gyakorlat leírása 

• Osszuk a csoportot kisebb csapatokra. 
• A kiscsoportok kapnak néhány kommunikációs szabályt, amit be kell tartaniuk. Ők is 

alkothatnak azon felül extra szabályokat. Adjunk időt a szabályok gyakorlására.  
• Gyakorlás után a csapatok találkoznak. Az a feladatuk, hogy megismerjék egymást, és 

kitalálják a többi csapat kulturális szabályait. 
• A résztvevők ismét visszatérnek a kiscsoportokba, és készítenek egy-egy listát a megfigyelt 

szabályokról.  
• Az eredmények megvitatása egész csoportban: 

 Mennyire volt könnyű rájönni a többi csapat szabályaira? 
 Voltak kihívások a kommunikációban? 
 Hogy érezted magad? 

Szükséges eszközök 

Gondoskodjunk arról, hogy egymást kizáró, ellentétes kommunikációs eszközöket kapjanak a 
csoportok, mint pl: 

 csak úgy beszélhetnek, hogy a másik szemébe néznek / csak úgy, hogy másfelé; 
 csak egyszerű mondatokban beszélnek / csak bonyolult mondatokat használnak; 
 szleng / hivatalos nyelv stb. 
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Vezetés párokban 
Tanulási eredmények 

Személyes tapasztalás a vezetés és vezetettség terén. A vezetői készségek és attitűdök 
átgondolása.   

5K modell 

Kompetencia, Kapcsolat, Karakter 

A gyakorlat hossza 

30 perc 

A gyakorlat leírása 

• Alkossunk párokat.  
• Minden páros kap egy darab spagettit / egy kislabdát vagy valami hasonlót.  
• Felemelik a kezüket, a tenyerüket egymás felé fordítva, és a spagettit / labdát a kezük közé 

teszik úgy, hogy mindketten, együtt tartsák a tárgyat. A közös céljük az, hogy a tárgy az egész 
gyakorlat folyamán ne essen le. Természetesen a spagetti / labda le fog esni néha, de vegyék 
fel és folytassák a játékot.  

• A páros döntse el, hogy ki lesz a vezető, és ki az irányított. A vezető mozgatja a kezét, 
miközben a másiknak követnie kell a mozgását úgy, hogy a tárgy ne essen le. Lehet mozogni 
térben is (ellentétben az egy helyben állással és csak a kéz mozgatásával).  

• Néhány perc után váltsanak szerepet és a másik személy vezesse a mozgást.  
• Ismét néhány perc múlva alakuljanak új párosok és ismételjék meg a feladatot.  
• Végül váltsanak még egyszer (tehát mindenki összesen 3 különböző személlyel játssza a 

gyakorlatot).  
• Eközben bátorítsuk a párokat, hogy próbáljanak ki bonyolultabb mozdulatokat is! Használják 

a teret, próbáljanak lemenni a padlóra, mozogjanak gyorsabban vagy lassabban stb. 
• A végén beszélgetéssünk a gyakorlatról (ld. a témákat a megjegyzéseknél).  

Szükséges eszközök 

Spagetti/kislabdák 

Megjegyzések 

A beszélgetés során kérdezd meg a csoportot a gyakorlat során tapasztaltakról. 
 Milyen volt vezetni? Kézben tudtad tartani, mindazt, ami történt? 
 Milyen volt, amikor téged irányítottak? 

 Melyik szerep volt kényelmesebb? 
 Volt-e nézeteltérés köztetek? Elégedettek voltatok a szerepetekkel? 
 Éreztetek különbséget a különböző párok esetében?  Ha igen, miért? 
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Körből négyzetbe 
Tanulási eredmények 

Kooperáció, vezetési képességek, csapatmunka, csapatépítés 

5K modell 

Kompetencia, Kapcsolat 

A gyakorlat hossza 

 10-20 perc 

A gyakorlat leírása 

• Álljunk körbe.  
• Kérjünk meg mindenkit, hogy csukja be a szemét / takarja be a szemét egy sállal.  
• A résztvevők feladata az, hogy az eredeti körből egy négyzetet hozzanak létre, miközben 

csukva tartják a szemüket.  
• Ha úgy gondolják, hogy végeztek, kinyithatják a szemüket. 
• Beszélgetéssünk a tapasztalatokról, a megjegyzések címszó alatt található kérdések alapján. 

Szükséges eszközök 

Sálak 

Megjegyzések 

A megbeszélés során a játékvezető ossza meg megfigyeléseit arról, hogy hogyan dolgozott együtt a 
csoport a feladat megoldása érdekében. 
 Hogyan hoztak döntéseket? 
 Volt-e a csoportnak vezetője? 
 Elismerték-e őt vezetőnek? 
 Milyen volt nem látni a gyakorlat során? 
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A kiváltságosok sétája 
Tanulási eredmények 

Demokrácia / proaktív attitűd, szociális és polgári kompetenciák. 

5K modell 

Kompetencia, Karakter 

A gyakorlat hossza 

45 perc 

A gyakorlat leírása 

• Ez a gyakorlat arra való, hogy megtapasztaljuk, milyen kiváltságosnak lenni, illetve hogyan 
működik a társadalomban a privilégium. 

• Adjunk minden résztvevőnek egy szerepkártyát (ld. eszközök). Adjunk időt a szerep 
átgondolására – képzeljék el, milyen lehet annak a személynek a helyében lenni. 

• Kérjük, hogy álljanak a terem végében egy egyenes sorba (így lesz elég helyünk több lépést 
előrelépni). 

• Olvasuk fel a következő instrukciókat: 
 Lépjen előre egy lépést az, aki a szerepe szerint igaznak érzi magára az állítást. 

 Aki kényelmetlennek érzi a tudatát annak, hogy az állítás igaz rá, ne lépjen előre. 
 Senki sem fogja megtudni, hogy igaz-e arra a szerepre valami, vagy nem. 

 

• Hangosan, érthetően olvassa fel a játékvezető az állításokat, egyiket a másik után, rövid 
szüneteket tartva. 

• Miután elhangzott az utolsó állítás, kérjük meg a résztvevőket, jegyezzék meg, hol állnak a 
teremben a többiekhez képest. 

• Kört alakítva beszéljünk a gyakorlat tapasztalatairól, a következő kérdések alapján: 
o Milyen érzés volt részt venni egy ilyen gyakorlatban? 
o Hogy érzed magad a pozícióban, ahol végeztél? 
o Voltak új tényezők, amiket eddig nem vettél figyelembe? 
o Volt olyan állítás, ami különösen nehéz volt (a karakterednek)? 
o Mit szeretnél, ha az emberek tudnának rólad (a karakteredről)? 
o Mit gondolsz, mi történt volna, ha a saját valódi élményeidet használod a 

gyakorlat során? 
o Szerinted hogyan segítheti a jelenlegi kapcsolataidat, ha többet tudsz a 

kiváltságokról? 

 
Cselekvésre való felhívás  

 Kérjük meg a résztvevőket, hogy otthon gondolják végig, hogy ők hol végeztek volna a 
sétában, ha a saját tapasztalataikat használják.  

 Próbálják meghatározni azokat a területeket az életükben, amelyeken javítani tudnak, 
és azonosítsák a szomszédságukban / helyi közösségükben / tágabb környezetükben 
felmerülő problémákat, amelyeken javítani kellene. 

 Hogyan lehetne az adott szituációt fejleszteni? 
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 Ha lehetséges, kérjük, hogy dolgozzák fel a gyakorlatban tapasztaltakat valamilyen 
alkotást létrehozva (pl. esszé, rajz, vers). 

Szükséges eszközök 

SZEREPKÁRTYÁK * Némelyik kártya túl nehéz lehet egyes résztvevők számára. A csoport 
tulajdonságainak megfelelően módosítsuk a kártyákat 
Állítások listája. 

Megjegyzések 

A játékvezető elkészítheti a saját szerepkártyáit is, ha az megfelelőbb.  
 
Opció a második körre: 

A kiváltságosok sétája második köreként akkor tegyenek lépéseket, ha a saját személyes 
szituációjukra igaz az állítás. 

 
Találhatunk egy videót a YouTube-on, melyet megmutathatunk a résztvevőknek (“Peter D” által 
feltöltve): 
https://www.youtube.com/watch?v=4K5fbQ1-zps&ab_channel=PeterD  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4K5fbQ1-zps&ab_channel=PeterD
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NYOMTATANDÓ – Szerepkártyák 

 

NYOMTATANDÓ –  Szerepkártyák (fiatalok részére kialakítva)   

A szüleid folyton 
veszekszenek. 

Együtt élsz az 
anyukáddal, a 
férjével és a férje 
2 gyerekével.  

Kusza fogaid 
vannak.   

Te és a családod 
Iránból jöttetek, 
3 éve 
Magyarországon 
éltek. Ők nem 
beszélnek 
magyarul.  

Diszlexiás vagy.  

Egyke vagy.  Egy nagyon 
szegény 
családban élsz, a 
hónap végén már 
csak vajas kenyér 
jut vacsorára.  

Egy kétnyelvű 
család tagja vagy.  

Egy távoli kis 
faluból költöztél 
a városba.  

Ha ideges vagy, 
elkezdesz 
dadogni.  

 
 

Rettegsz a 
kutyáktól.  

Úgy születtél, 
hogy a jobb 
kezeden csak 
négy új van.  

Örökbefogadtak.  Állami 
gondozásban 
élsz.  
 

Kerekesszékkel 
tudsz csak 
közlekedni.  

A családod 
muszlim vallású.  

Egy milliárdokat 
érő cég 
igazgatójának a 
lánya vagy.  
 

Az anyukád most 
tölti a 3 éves 
börtönbüntetését.  
 

Az apukád a 
hadseregben 
szolgál.  

Kiválasztottak, 
hogy szerepelj 
egy tehetséges 
gyerekről és 
fiatalokról szóló 
TV műsorban.  

Te vagy a 
csapatkapitánya 
az iskolád 
focicsapatának.  

Egy, az iskoládtól 
50 km-re lévő 
faluban élsz.  

7 testvér közül te 
vagy a legidősebb.  

A szüleid 
elváltak; az 
édesanyáddal 
élsz.  

A szüleid 
orvosok.  
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NYOMTATANDÓ – Kiváltságosok állításai 
 

 
Szituációk és események 
Olvassuk fel a következő szituációkat hangosan. A felolvasás után adjunk időt a 
résztvevőknek, hogy előrelépjenek és hogy megnézhessék, hová jutottak a többiekhez 
képest.  
 

• Nagyon jó jegyeim vannak.  

• Jó jegyeim vannak és én vagyok a legjobb sportoló az osztályban. 

• Idén karácsonykor nagy ajándékot kaptam apukámtól.  

• Nyugodt hétvégéim vannak.  

• Saját szobám van.  

• A csapatsportokban mindig engem választanak először az osztálytársaim.  

• A családom kiegyensúlyozott.  

• Soha nem csúfolnak.  

• Mindkét szülőm ott szokott lenni a szülői értékezleteken.  

• Sok barátom van.  

• Megkaptam az új iPhone-t.  

• Minden hétvégén szuper programokat csinálunk a családommal.  

• Minden nyáron elutazunk.  

• Az osztálypénzt befizetni sosem okoz gondot.  

• Van, aki segít nekem a házi feladatban.  

• Felvettek abba a középiskolába, ahová szerettem volna.  
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Bizalomjátékok 
Tanulási eredmények 

A feljogosítottság érzésének megbecsülése a fiatalabbakkal való munka során; tapasztalatszerzés a 
támogató közeg fontoságával kapcsolatban 

5K modell 

Kompetencia, Kapcsolat, Kedvesség, Kiállás 

A gyakorlat hossza 

90 perc 

A gyakorlat leírása 

• Mondjuk el a résztvevőknek, hogy olyan gyakorlatokat fogunk végezni, amelyekhez nincs 
szükség beszédre.  

• Kérjük meg őket, hogy valóban ne beszéljenek a gyakorlatok közben.  
• Egyenként ismertessük a gyakorlatokat és hagyjunk elég időt az egyes gyakorlatok után, hogy 

megbeszélhessék tapasztalataikat. 
 

1. Szemtől szemben 
 Rendeződjünk párokba.  
 Kérjük meg a résztvevőket, hogy az elkövetkezendő 5 percben nézzenek a társuk szemébe 

anélkül, hogy bármi mást csinálnának, vagy mondanának. 
 Amikor letelt az öt perc kérdezzük meg, hogy mit tapasztaltak. 

 Beszéljünk arról, hogy milyen ritkán nézünk valakinek a szemébe ilyen hosszú időn 
keresztül anélkül, hogy bármi különösebb szándékunk volna vele. Előfordul persze, például 
intim kapcsolatokban, de még ott sem gyakori.  

 Beszélgessünk róla, hogy vajon miért olyan nehéz néha egymás szemébe nézni. 
 
2. Ringató takarók 
 Terítsünk le egy erős takarót a földre. 
 Valaki feküdjön rá. Kkörülbelül 8-10 ember fogja meg a takarót. 
 Emeljék fel a takarót a benne fekvő személlyel (kb 20-40 cm-re a talajtól, ne magasabbra, 

pont annyira, hogy ne érintkezzen a talajjal), és ringassák a személyt 1-2 percig. 
 Váltsanak szerepeket, hogy mindenki megtapasztalhassa az érzést. 
 Beszéljük meg a felmerülő érzéseket.  

 

3. Tekintet-kapu 
 A résztvevők alkossanak egy nagy kört. 
 Egy önként jelentkező menjen ki a teremből. 
 Ez után a csoport döntse el, hogy melyik két, egymás mellett álló ember között lesz a 

tekintet-kapu. 
 A többiek a falat fogják alkotni. Csak a kapun keresztül, azaz e két ember között lehet majd 

kilépni a körből.  
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 Amikor eldöntötték, hogy hol a kapu, hívjuk be a kint lévő személyt, aki álljon a kör 
közepére. Az lesz a feladata, hogy megtalálja a kaput, úgy, hogy semmi más támpontja 
nincs, mint hogy a körben állók arcát figyeli. 

 A kaput tartók kedvességet, szeretetet, elfogadást kommunikáljanak a megjelenésükkel, 
anélkül, hogy konkrét arckifejezésekkel, grimaszokkal, mosolygással, szemöldökfelhúzással 
segítenének. 

 A többieknek azt kell kommunikálniuk (szintén gesztusok nélkül), hogy nem szeretnék, 
hogy közöttük menjen át a bent álló személy. Ha téved, ne engedjék át a falon. 

 Ha megtalálja a kaput, az nyíljon ki előtte.  
 Több kört is játszhatunk ebből a játékból. 
 Végül röviden osszák meg a tapasztalataikat. 

 

4. Harang 
 Ehhez a gyakorlathoz osszuk a csoportot körülbelül 8 fős csoportokra. A kis csoportok 

alkossanak köröket, olyan közel állva egymáshoz, amennyire csak tudnak. 
 Egy ember álljon középre, és hunyja le a szemét. 
 Kezdjen el dőlni valamilyen irányba, a körben állók pedig kapják el őt, majd finoman egy 

másik irányba döntsék. 
 Így, ide-oda dülöngélve mindig a társai fogják elkapni a középen állót. Egy idő után álljon 

másvalaki középre.  
 A gyakorlatot követően ismét megbeszéljük a tapasztalatokat. Kérdezzük meg azokat, akik 

középen voltak, hogy tudtak-e bízni abban, hogy a társaik el fogják kapni őket. 
 

Szükséges eszközök 

Erős takaró(k) 

Megjegyzések 

A non-verbális gyakorlatok nehézséget okozhatnak egyeseknek, mivel eltérnek a megszokott, inkább 
a gondolkodást, mint az érzelmeket mozgósító feladatoktól. 
 
Ezek a feladatok lehetőséget biztosítanak az intim, bensőséges légkör és a bizalommal teli 
kapcsolatok megteremtésére. Bátorítsuk a résztvevőket, hogy vegyenek részt a gyakorlatokban, és 
engedjék meg maguknak, hogy jól érezzék magukat közben. 
 
Adjunk lehetőséget az élmények megosztására minden gyakorlat után (ahogy a leírásban is 
szerepel), de a folyamat alatt ennél több ne történjen. 
 

Miután az egész non-verbális szakasz végére ért a csoport, foglalkozzunk a munkamenet 
relevanciájával: mit jelenthet az érzelmi intimitás megtapasztalásának képessége; hogyan segíthet 
az egyénnek a bizalmas kapcsolat abban, hogy erősebbnek érezhesse magát; hogyan kapcsolódunk 
egymáshoz egy mélyebb szinten. 
 
- csoportnak megfelelő gyakorlatokat végezzenek 
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- ne érezzék kényelmetlenül magukat (a résztvevők) 
- tudunk segíteni nekik, ha gond akad 
 

Hangsúlyozzuk, nagyon fontos, hogy tudatosak legyünk, amikor ilyen típusú gyakorlatokat viszünk 
be a gyereknek vagy fiatalkonak.  Csak az adott csoportnak megfelelő gyakorlatot végezzük. 
Figyeljünk rá, hogy közben senki se érezze magát kényelmetlenül, illetve érezzék, hogy tudunk 
segíteni, ha probléma adódik.  
 
Ez a négy gyakorlat jó példa a bizalomjátékok csoportjából, de bármilyen más bizalomjátékot 
végezhetünk, amit a játékvezető ismer. 
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Riadó a hangyabolyban 
Tanulási eredmények 

Csoportdinamika, csapatmunka és önrendelkezés 

5K modell 

Kompetencia, Kapcsolat 

A gyakorlat hossza 

15-30 perc 

A gyakorlat leírása 

• Játsszuk kis térben ezt a játékot. Ha a terem nagy, szűkítsük le, pl. körberakott székekkel. 
• A csoport egy hangyakolóniává válik, és ki kell menekülniük a búvóhelyről olyan gyorsan, 

amilyen gyorsan csak tudnak (például azért, mert jön az eső). 
• A csoportvezető méri, milyen gyorsan sikerül elhagyniuk a játékteret úgy, hogy ne okozzanak 

felfordulást (a hangyaboly sértetlen maradjon).  
• A csoport kétszer-háromszor újra próbálkozhat, hogy minél gyorsabbak legyenek.  
• Két-három próbálkozás után nehezítjük a feladatot, például*: 

o kijelölünk bizonyos hangyákat, akik valamilyen nehézséggel küzdenek (pl. 
sérült/idős hangya, aki csak egy lábon ugrálva tud mozogni; aki nem használhatja a 
lábát egyáltalán; vak hangya, akinek bekötjük a szemét; önző hangya, aki legelőször 
szeretne kijutni a teremből stb.) 

o elhelyezünk egy akadályt egy zavaró helyen (pl. a terem közepén vagy az ajtó 
közelében) 

• A játékot követően a csoporttagok körbeülnek megbeszélni a feladatot. Megkérdezzük, mit 
tapasztaltak az egymást követő próbálkozások során: 

o Éreztek-e különbséget az egyszerűbb első játék és a nehezített 
változatok között? 

o Mit tanultak a hatékonyságról? Együttműködtek-e másokkal? 
o Volt-e személyes céljuk (minél gyorsabban kijutni, segíteni az 

idős hangyákat stb.)? 
• A beszélgetés után, ha van rá lehetőség, nézzünk meg közösen egy rövid videót a bolyból 

menekülő hangyákról. 
• A csoportvezető magyarázza el, hogy a hangyák inkább együttműködnek, minthogy egyedül 

boldoguljanak – így sokkal hatékonyabban oldják meg a feladatukat. 
• Amennyiben a csoport szeretné, ismételjük meg egyszer a játékot úgy, hogy mindenki 

együttműködik a többiekkel. Lássuk meg, hogy valóban hatékonyabbak leszünk, vagy sem. 

Szükséges eszközök 

Stopper; egy vagy több nagy tárgy, akadály (akár székek is lehetnek); videó menekülő 
hangyabolyról, pl.: https://www.youtube.com/watch?v=MJ4IjC512bg  

Megjegyzések 

• *Egy másik szórakoztató lehetőség lehet, ha a hangyaboly közepén tárgyakat - 
papírpoharakat, labdákat, műanyag palackokat stb. – helyezünk el (tegyük ezeket egy 

https://www.youtube.com/watch?v=MJ4IjC512bg
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kartondobozba, ha lehetséges), és a résztvevőknek közösen dolgozva kell visszahordaniuk 
ezeket a hangyabolyon kívülre, egy biztonságos helyre , mielőtt letelik az idő. 

• Ösztönözhetjük a résztvevőket arra, hogy próbáljanak ki újabb megoldásokat a tárgyak 
visszaszerzésének felgyorsítására, pl. ha nem gondolkodnak, akkor mindannyian össze-
vissza fognak futkározni, hogy visszaszerezzék a poharakat; jobb megoldás lehet, ha egy 
vagy több résztvevő a bolyban marad a tárgyakkal, míg a többiek menekülnek. A 
hangyabolyban tartózkodók pedig gyorsan kidobálhatják a poharakat a hangyabolyon 
kívüli biztonságos helyen állóknak. 

• Figyeljünk arra, hogy kisebbekkel játszva, a káoszban könnyen megsebesíthetik egymást. 
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Startégiai székfoglaló 
Tanulási eredmények 

A részletekre való figyelés, türelem, fegyelem, szabályok követése, csapatmunka. 

5K modell 

Kompetencia, Karakter 

A gyakorlat hossza 

45 perc 

A gyakorlat leírása 

A szoba előkészítése:  
 Tegyük el az összes asztalt és a felesleges székeket a játéktérről. 
 Jelöljük ki a robotot játszó embert. 
 Annyi széket használjunk, ahány játékos van, beleértve a robotot is. 
 Szórjuk szét a székeket a teremben véletlenszerű elrendezéssel, de legyen elég hely a 

székek között arra, hogy egy személy kényelmesen elférjen anélkül, hogy megérintené 
a széket és az azon ülő személyt. A székek lehetnek szemben vagy elfordítva egymástól. 
Minél kevesebb rendszer van benne, annál jobb.  

 A roboton kívül mindenki más, üljön le egy székre, de az, amelyik a terem végében van, 
maradjon üresen a robotnak. 

 
A játék; instrukciók: 

 A játék célja, hogy minél tovább megakadályozzuk, hogy a robot leüljön. A játékvezető 
méri az időt. 

 A robot mindig egyenes vonalú egyenletes mozgással közlekedik a legközelebbi üres 
szék felé. A robot a szoba ellenkező oldalából indul, mint ahol az eredeti üres szék 
van.  

 Nem szabad erővel vagy fizikai összeütközéssel megakadályozni, hogy leüljön, csak 
úgy, hogy valaki leül arra a konkrét székre, amit ő megcélzott. Ebben az esetben az a 
szék, ahonnan felállt az a személy, aki leült a következő székre, felszabadul, tehát a 
robot leülhet arra – ha hagyják.  

 Minden résztvevő ül a székén. Ha elhagyják a széküket, vagy csak elkezdenek felállni, 
nem ülhetnek vissza ugyanarra a székre. E helyett keresniük kell egy másik üres 
széket.  

 A robot mindig akkor indul el, amikor a csoport úgy dönt, hogy készen áll.A 
játékvezető jelet ad a kezdésre, és  méri az időt. A menetnek akkor van vége, amikor a 
robot leül egy üres székre.  

 A menetek között van idő arra, hogy a résztvevők (a robot kivételével!) közös 
stratégiával álljanak elő. Akár ezt is mérhetjük (pl. van 5 percetek rá), vagy csak 
szabadon.  

 Annyi menet lehet, amennyit a résztvevők szeretnének. A játékvezető kérdezze meg 
minden menet után, hogy elégedettek-e az eredménnyel. Mindenképp legyen 
minimum 4 menet, hogy össze lehessen hasonlítani a különböző stratégiákat. 
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Megbeszélés: 

Legyen két kör megbeszélés. 
1. Ha sok résztvevő játszott (több mint 15), akkor nem muszáj mindenkinek beszélni. A 

megbeszélés első köre a saját tapasztalatokról szóljon:  
 Hogy érezted magad? 
 Mi okozott nehézséget?  

 Mit élveztél? 
 Szerinted mi működött? 
 Milyen problémákkal szembesültetek csoportként? 

2. A megbeszélés második köre az általános tapasztalatokról szóljon.  
 Mikor találkozhatsz hasonló szituációkkal a valós életben (vagy a csoportban)? 
 Hogyan szoktál rá reagálni? 

 Szerinted van hasonlóság a csoport szokásos reakciójában és az itt 
megtapasztaltéban? Micsoda? 

 Szerinted mit tanultunk ebben a játékban? 

Szükséges eszközök 

Székek, stopper 

Megjegyzések 

Általában minden korosztály nagyon szereti ezt a játékot. Minél jobban bevonódnak, annál több 
ideig tart a játék, ahogy próbálnak javítani az eredményeiken.  

 
A jobb eredmények minimum 1,5 percnél kezdődnek. Általában az első menetben a robot 20 
másodpercen belül le tud ülni, ahogy a résztvevők felugranak és szabadon hagyják a széküket. 
A nagyon jól együttműködő csapatok akár 3-4 percig is el tudnak jutni. 

 
Az idő csoportfüggő is: nagyon kicsi vagy nagyon nagy csapatok könnyebben veszítenek a 
robottal szemben.  
 
Fontos, hogy előbukkanjon a versenyszellem, szóval a játékvezető elmondhatja a csoportnak a 
korábbi eredményeket.  
 

A játékvezetőnek szigorúan kell vennie a szabályokat: nem szabad megérinteni vagy fizikailag 
gátolni a robotot, és nem szabad visszaülni ugyanarra a székre, ahonnan felálltunk.  

 
Minden résztvevő különösen figyeljen arra, hogy ne sérüljön meg senki a játék során. Ha 
bármilyen baleset történik, állítsuk meg a játékot.  
Ez a szimulációs játék nagyon jó arra is, hogy megnézzük a csoport alapdinamikáját: kik a 
véleményvezérek, kik a követők, ki ellenálló, ki passzív –  és a tipikus interakciókat. 
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Támogató kommunikáci és az aktív hallgatás  
(Az Empátia-labor előkészítése) 

Tanulási eredmények 

A résztvevők megértik, hogy a különböző kommunikációs eszközök hogyan tudják segíteni, vagy 
ellenkező esetben, meggátolni a bizalom kialakulását; saját tapasztalatokon keresztül tudatosabbá 
és érzékenyebbé válnak a kommunikációs gátak felismerésére. 

5K modell 

Kompetencia, Kapcsolat, Kedvesség 

A gyakorlat hossza 

15 perc 

A gyakorlat leírása 

• Ez a gyakorlat egy előadás a következő gyakorlat felvezetésére, melyben a résztvevők 
gyakorolhatják az előadás alatt tanultakat. 

• Ezért nagyon fontos, hogy az előadás után legyen egy rövid beszélgetés melyben kiderülhet, 
hogy minden résztvevő megértette a különböző koncepciókat. 

Instrukciók: 

• Hívjuk fel a csoport figyelmét arra, hogy amikor gyerekekkel vagy fiatalokkal dolgozunk, fontos 
bizonyos kommunikációs alapszabályok felállítása, amit mindenkinek követnie kell. Ugyanakkor, 
mint példát mutató személy, mi magunk is be kell hogy tartsuk ezeket a szabályokat. 

• A facilitátor példák segítségével ismerteti az asszertív kommunikáció alapjait. (Használjuk az 
alábbi segédanyagokat.) 

• Az előadás után a facilitátor meggyőződik róla, hogy a résztvevők megértették a különböző 
koncepciókat. Emlékeztetőül osszuk is ki a nyomtatott információs anyagot. 

• Amikor az érzelmeinkről vagy érzéseinkről beszélünk, a kommunikáció stílusa kulcsfontosságú 
szerepet játszik.  

• A fiatalokkal dolgozó személy felelőssége, hogy olyan atmoszférát teremtsen, amelyben a 
résztvevők szabadon kifejezhetik magukat, és nem kell a többiek ítélkezésétől vagy támadásaitól 
tartaniuk.  

• A biztonságos atmoszféra megteremtése kiemelten fontos, amikor azt szeretnénk, hogy a 
résztvevők megváltoztassák attitűdjüket vagy viselkedésüket. 

• Thomas Gordon megközelítése a másokkal való kommunkiációban használható példát nyújt (ld. 
a megjegyzéseknél). A modell alapja, hogy figyelnünk kell saját és mások érzéseire is, a nyílt 
kommunikáció érdekében. 

• El kell kerülnünk a kommunikációs gátakat, amelyek megakadályozhatják, hogy mások 
megosszák velünk az érzelmeiket, és alkalmaznunk kell az aktív figyelem technikáit, amelyek 
ösztönözhetnek másokat az érzéseik megosztására. 

Szükséges eszközök 

Kommunikációs anyag 

Megjegyzések 
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*Thomas Gordon: https://www.gordontraining.com/thomas-gordon/origins-of-the-gordon-model/  
 
További információk: 
 

Azok számára, akik még nem alkalmaztak ilyen típusú kommunkációt, nehézséget jelenthet a 
technika megértése. Ebben az esetben az előadás során adjunk a szokásos előadói attitűdhöz képest 
több magyarázatot, példát és instrukciót. 
 

Saját példákat is kitalálhatunk, ha úgy érezzük, hogy ezek megfelelőbbek a csoport számára, vagy 
akár a résztvevőket is megkérhetjük, hogy gondoljanak ki további lehetséges példákat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gordontraining.com/thomas-gordon/origins-of-the-gordon-model/
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NYOMTATANDÓ – Kommunikációs gátak és a támogató kommunikáció eszközei 
 

Néhány a legfontosabb kommunikációs gát közül:  
 

• Utasítás: Amikor másoknak utasításokat adunk, demonstráljuk hatalmunkat felettük. Ez 
ahhoz vezethet, hogy a másik megpróbál visszavágni, ami aztán veszekedéssé fajulhat. 
 

• Fenyegetés: Amikor fenyegetően lépünk fel, a másik ember ezt támadásnak veszi, ami 
félelmet szül. Később megváltoztathatja még a viselkedését, de hosszú távon ez a stratégia 
megrontja az emberek közti kapcsolatot.  

 
• Kioktatás: Ha valakit elkezdünk kioktatni, amikor az érzéseiről beszél, ezt ő könnyen 

megaláztatásnak érezheti. 
 

• Tanácsadás: Ha tanácsokat kezdünk adni valakinek, aki feldúlt érzelmi állapotban van, 
könnyen ugyanazt a hatást érhetjük el, mint a kioktatás esetében. A másik ostobának 
érezheti magát, amiért ő maga nem tudott rájönni a megoldásra. 

 
• Saját történetek: Amikor valaki az érzéseiről beszél nekünk, és mi erre válaszként azt 

kezdjük el mesélni, hogy velünk mi történt, azt éreztetjük a másikkal, hogy nem igazán 
érdekel minket az ő állapota, hiszen inkább fókuszálunk saját magunkra.  

 
• Logikus érvelések: Hasonlóan a tanácsadáshoz, a racionális érvelés sem sokat segít ilyen 

helyzetekben. A másikban túláradó érzelmek dúlnak, és ilyenkor természetes, hogy nem 
képes a józan ész tanácsaira hallgatni. Ez tehát nem fogja megoldani a helyzetet.  

 
• Biztatás: A biztatás sok helyzetben nagyon hasznos lehet, de amikor például valakinek a 

szomorú hangulatát a „Fel a fejjel!” biztatással akarjuk orvosolni, a másik úgy érezheti: 
megtiltjuk neki, hogy megélje a szomorúság érzését.  

 
• Kritizálás: „És még ebben is hibáztál” – az ilyen típusú kritikák azt eredményezik, hogy a 

másik inkább védeni próbálja magát, ahelyett, hogy megosztaná az érzéseit.  
 

• Viccelődés: Ha viccelődni kezdünk, nagy a veszélye annak, hogy megsértjük a másikat, 
hiszen ez azt üzeni: számunkra nem fontosak az érzései. Ilyenkor biztosan bezárkózik 
ahelyett, hogy bármit megosztana velünk magáról.  

 
• Minősítés/Címkézés: Ha címkéket kezdünk ragasztani a másikra, azt fogja érezni, hogy nem 

értjük őt meg, és nem lesz bátorsága többet mondani magáról. 
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Nagyon fontos, hogy a fenti gátakat megpróbáljuk elkerülni, és ugyanannyira fontos kimutatnunk, 
hogy érdekel minket, amit a másik mond.  
Az aktív figyelem eszközei: 
 

• Tükrözés:  Amikor a tükrözés technikáját alkalmazzuk, megpróbáljuk saját szavainkkal 
megfogalmazni, amit a másikon látunk, vagy a másiktól hallunk. Nem interpretáljuk a 
dolgokat, egyszerűen megfogalmazzuk úgy, ahogyan azt értjük. Az sem probléma, ha nem 
vagyunk pontosak észrevételeinkkel, hiszen a másik majd kijavít és folytatja a 
kommunikációt. Példa: „Látom zavar, hogy nem tudtad befejezni időre.” 
 

• Nyitott kérdések: Ha többet szeretnénk megtudni, kérdéseinket is ennek megfelelően 
kell feltennünk. Amikor nyitott kérdéseket használunk, a másik úgy fogja érezni, hogy 
nyugodtan kifejtheti gondolatait, megoszthatja érzéseit velünk. Ellenben, ha csak az igen 
és a nem válasz lehetőségét hagyjuk meg, nem fogunk részleteket hallani. Példa: „Hogy 
érzed magad attól, hogy megváltoztak a terveid?” 

 
• Átfogalmazás: Ha a másik mondanivalóját átfogalmazva megismételjük, visszajelzést 

kaphatunk arról, hogy jól értettük-e, mit szeretett volna mondani. Ezen kívül lehetőséget 
adunk számára, hogy érzéseit részletesebben kifejtse. Példa: „Tehát azt mondod, hogy 
unatkoztál a játék alatt.” 

 
• Önvizsgálat: Néha van jogosultága annak, hogy saját érzéseinkről is beszéljünk, főleg ha 

ezzel előrébb visszük a beszélgetést. Nagyon fontos azonban, hogy ne tereljük a figyelmet 
a saját személyünk felé (saját történet elmesélésével), hanem csak egyszerűen jelezzük, 
hogy mi is gyakran érzünk hasonlóan. Példa: „Én is hasonlóképpen dühös vagyok, amikor 
valaki nem vesz tudomást az ötleteimről.” 

 
• Összegzés: A beszélgetés során elhangzottak összegzése segít a másiknak a történtek 

tudatosításában, így többet tud elvinni a beszélgetésből.  
 
• Informálás: Ez akkor javasolt, amikor konkrét információ/adatok nyújtásával tudunk 

segíteni. Sok problémás helyzetben ez már önmagában célravezető lehet. 
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Empátia-labor 

 

Tanulási eredmények 

A résztvevők megértik, hogy a különböző kommunikációs eszközök hogyan segíthetik, vagy 
gátolhatják a bizalom kialakulását; a megtapasztaltak során tudatosabbá válnak a kommunikációs 
gátakkal kapcsolatban; empatikusabbá válnak egymás irányába. 

5K modell 

Kompetencia, Kedvesség 

A gyakorlat hossza 

45 perc 

A gyakorlat leírása 

A „Támogató kommunikáció és az aktív figyelem” c. előadás után következő gyakorlat az Empátia-
labor. 

• Három fős csoportokba osztjuk a résztvevőket. Egyikük lesz a meghallgató, másikuk az 
esethozó, a harmadik pedig a megfigyelő. 

• A kiscsoportok úgy helyezik el a székeket, hogy két széket egymással szemben helyeznek el, 
míg a harmadik szék a megfigyelő helye lesz. 

• Adjunk 25 percet az esethozó és a meghallgató beszélgetésére. Ezután 5 perc kiscsoporton 
belüli feldolgozással teljen. 

o Az esethozó felvázolja a problémáját (például egy iskolai szituációt). 
o A meghallgató feladata, hogy meghallgassa és támogassa őt az aktív figyelem 

eszközeivel. 
o A megfigyelő nem vesz részt a beszélgetésben. Az ő feladata az, hogy megfigyelje a 

használt kommunikációs eszközöket, és azt, milyen összhang alakul ki a beszélgetés 
során a résztvevők között. 

 

A gyakorlatot követően beszélgessünk arról, milyen kommunikációs eszközöket használtak a 
csoportok. Melyek működtek, melyek nem? 

Szükséges eszközök 

Székek 

Megjegyzések 

* Ha az időnk engedi, szerepcserével folytassuk a gyakorlatot. Másik lehetőség, hogy új 
csoportokat hozunk létre, és úgy ismételjük meg a gyakorlatot. 

 
** Tudatosítsuk a résztvevőkben: a kommunikációs eszközök gyakorlásának fő célja az, hogy 
elsajátítsák ezeket, és használják is a gyerekekkel, fiatalokkal való kommunikációjuk során. Utaljunk 
vissza az előző gyakorlatra és mutassunk rá, hogy ez a fajta kommunikáció nagy valószínűséggel 
különbözik attól, amit megszoktak, hiszen a nevelő szerepét általában az instrukciók adásával hozzák 
kapcsolatba. 
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Esetmegbeszélés és drámaelőadás 
Tanulási eredmények 

Reakció a saját szakmai szerepünkre.  

5K modell 

Kompetencia, Karakter 

A gyakorlat hossza 

 90 perc 

A gyakorlat leírása 

• Négyfős csapatokra osztjuk a csoportot. 
• A csapatoknak 60 perc áll majd rendelkezésre. 
• Ebből minden tagnak 15 perce van, hogy a kiscsoportban megosszon a többiekkel egy 

esetet/történetet a saját szakmai életéből/gyerekekkel való munkájából. 
• A facilitátor méri az időt, és 15 percenként jelez annak érdekében, hogy minden csapattag 

kapjon lehetőséget a megszólalásra. 
• Válasszanak a feladathoz olyan esetet, ami valamilyen módon nehéz számukra: nem 

biztosak benne, hogyan kéne reagálniuk, vagy szokatlannak érzik a történetet stb. 
• A többiek megoszthatják a saját gondolataikat a történettel kapcsolatban, hogyan reagáltak 

volt a helyzetben, mit csináltak volna, stb.  Beszélgessnek és egyezzenek meg egy 
megoldásban. 

• 60 perc után a csapat válassza ki az egyik történetet a hallottak közül, amit egy rövid 
drámaelőadásban bemutatnak.  

• Az előadásnak tartalmaznia kell a szituáció nehézségeit és a megoldást is. 

Szükséges eszközök 

Stopper 

Megjegyzések 

* Különösen figyeljünk arra, hogy ne sértsük senki személyiségi jogait, hogy ne lehessen egyik 
szereplő sem beazonosítható, és tartsuk be a csoporttitok szabályát. 

 
Ez a gyakorlat nem alkalmas fiatalok számára. 
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Pókháló 
Tanulási eredmények 

A gyakorlat végére a résztvevők reflektálnak a teljes kurzusra, illetve visszajelzést adnak 
egymásnak is. 

5K modell 

Kompetencia, Kapcsolat 

A gyakorlat hossza 

45 perc 

A gyakorlat leírása 

• Üljünk össze mindannyian egy nagy körbe, olyan közel egymáshoz, amennyire lehetséges.  
• Fogjunk egy pamutgombolyagot, és adjuk oda egy önként jelentkezőnek, aki el fogja kezdeni a 

gyakorlatot. 
• A gyakorlat célja, hogy pozitív visszajelzést adjunk egymásnak. 
• A kezdő ember az egyik ujja köré tekeri a pamutszál végét, majd átdobja a gombolyagot 

valamelyik társának, miközben egy rövid pozitív üzenet is küld felé. Például: „Anna, nagyon 
tetszett, az, ahogy arról beszéltél, hogy hogyan működhetnének a dolgok a ti iskolátokban”. 

• A megszólított ember elkapja a gombolyagot, körbetekeri a fonalat az ujján, majd ő is 
továbbdobja egy társának, hasonlóképp egy pozitív üzenettel. 

• Ilyen módon végül mindannyian összeköttetésbe kerülünk a fonal által A sok-sok egymást 
keresztező fonal egy pókháló-szerű képződményt fog alkotni. 

• Amennyiben szükséges, kérjük meg őket, hogy azoknak dobják a fonalat, akik még nem kerültek 
sorra. 

• Miután a gombolyag visszaért a kezdő emberhez és ő is kapott visszajelzést, folytathatjuk 
szabadon a dolgot, tetszőlegesen dobva egymásnak a gombolyagot, amíg az idő engedi. 

• Emeljük ki az elején, hogy mindenki közvetlenül (egyes szám második személyben) ahhoz az 
emberhez beszéljen, akinek az üzenete szól. Pl. nem azt mondom, hogy „jó volt Júliával együtt 
dolgozni”, hanem azt, hogy: „Júlia, jó volt veled együtt dolgozni”. 

• Amikor lejárt az idő, álljunk fel mindannyian, és próbáljuk mozgatni a hálót, az összekötött 
kezeinkkel. 

• Beszélgethetünk a kapcsolódások számáról és erősségéről, a csoporton belüli kölcsönös 
összekapcsoltságról. 

Szükséges eszközök 

Gombolyag, minél színesebb, annál jobb 

Megjegyzések 

* Trénerként eldönthetjük, hogy részt veszünk-e a gyakorlatban. A részvételünk lehetőséget ad, 
hogy több pozitív visszajelzést adjunk azoknak, akikről úgy látjuk, hogy esetleg kevesebbet kapnak a 
folyamat során. 

Másrészről viszont, ha például végig egy iskola közösségével dolgoztunk, jobb lehet, ha ők nélkülünk, 
csak a saját közösségük tagjaival csinálják végig a gyakorlatot. 
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A gyakorlat végén darabokra vághatjuk a fonalat és mindenki megtarthatja azt a részt, ami a kezében 
van, de azt is megtehetjük, hogy egyben tartva leoldozzuk a kezeikről, és óvatosan letesszük a földre. 
Ilyen módon rá tudunk nézni a hálózatra kívülről (ez esetben a lezárás után szedjük csak szét a hálót). 
Ha nem vágtuk darabokra, használhatjuk például a saját, tréneri visszajelzésünkre azt az időt, amíg 
feltekerjük a fonalat. 
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A megvalósítást támogató források 
 

Játékok fiataloknak 
 

Ha a fiatalokkal dolgozunk, akik még fiatalabb gyerekkel fognak együtt dolgozni, megmutathatunk 
nekik néhány plusz játékot. Ezeket ők is játszhatják majd kisebbekkel.  

Szintén elérhető mindenki számára „Játékok mindenkinek” (Games for Everyone to Play) című angol 
nyelvű kiadvány, amely a Játékmunka Együttműködés (Playwork Partnership) keretében jött létre: 
https://www.glos.ac.uk/playwork-partnerships/publications-and-research/  

 

Körjáték/KIA 
Időtartam: 5-10 perc 
Létszám: nincs létszámkorlát 
Eszközök: − 
 
Hasonló szabályok mentén működő játékokból több is létezik, az egyes elemek a csoporttól, 
korosztálytól, céltól, témától függően változhatnak. 

Körben állunk. A szabályjáték elemeit sorban, fokozatosan, egymás után vezetjük be, hogy a 
játszók követni tudják őket. Az elemek száma is helyzetre szabva változtatható, bővíthető, akár a 
csoporttal közösen is alkothatunk néhány új szabályt. 

KIA: ezt az elemet egy lendületes karmozdulattal adjuk tovább a szomszédunknak, miközben 
harsányan azt mondjuk: KIA! Az iránya állandó, egészen addig, míg valaki be nem hoz egy másik 
elemet. Csak a mellettünk állónak adhatjuk tovább. 

Usibusi: Ha valakihez odaérkezik a KIA, karjait maga előtt X-et formázva, USIBUSI kiáltással 
visszafordíthatja a kört a másik irányba. 

Ki a király: Ha valakihez odérkezik a KIA, esetleg USIBUSI kiéltással visszafordították felé, a körben 
bárkire (de nem a szomszédaira) mutatva KI A KIRÁLY felkiáltással átpasszolhatja a folytatás jogát. 
Aki ilyen formán következik, folytathatja a KIA elemmel egy tetszőleges irányba, vagy további 
elemekkel gördítheti tovább a játékot. 

Boogie: Az éppen soron következő elkiálthatja magát, hogy BOOGIE, erre a körben egy rövid időre 
mindenki egyhelyben táncol. A táncot indító pár másodperc után BOOGIE VÉGE kiáltással leállítja 
a táncot, és valamelyik elemmel továbbgördíti a játékot. 

Zombi: Az éppen soron következő elkiálthatja magát, hogy ZOMBI. Ekkor a körben állók mind 
zombivá változnak és jellegzetes zombis mozgással új helyet találnak maguknak a körben. Amint 
újraformálódott a kör, a kezdeményező valamelyik elemmel továbbgördíti a játékot. 

Oscar-díj: Az éppen soron következő elkiálthatja magát, hogy OSCAR-DÍJ, majd bevonul a kör 
közepére, a többiek pedig megtapsolják. A rövid ünneplés után a kezdeményező visszaáll a helyére 
és valamelyik elemmel továbbgördíti a játékot. 

https://www.glos.ac.uk/playwork-partnerships/publications-and-research/
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Szegény pici cicamica 
 
Időtartam: 5-10 perc 
Létszám: tetszőleges 
Eszközök: – 
 
Középen áll Cicamica, a többiek körben állnak körülötte. Cicamica kiválaszt valakit, akihez 
odamegy, és panaszosan rányávog. Ha a nyávogás célpontja meg tudja tartani a komolyságát, 
miközben megsimogatja a cica fejét, és azt mondja neki: „szegény pici cicamica”, Cicamica 
kénytelen mást keresni, akire segítségkérően nézhet, akihez nyávoghat. Ha a célpont elneveti 
magát, ő lesz a következő Cicamica. 
A cica lehet bátor, eljátszhatja a nyávogó, törleszkedő macskát, hátha sikerül megnevettetni a 
társát. 
 

 
Őrjáték 

Időtartam: 10 perc 
Létszám: nincs létszámkorlát 
Eszközök: kisebb tárgyak, esetleg egy szék 
 
A játékosoknak a terem végéből indulva el kell jutniuk a terem másik végébe, ahonnan különböző 
tárgyakat, esetleg széket kell visszavinniük a kiindulási pontra. A tárgyakat azonban őrzi valaki, aki 
gyakran hátat fordít – ilyenkor lehet bátran mozogni. Ha viszont megfordul, akkor kővé dermeszti, 
akit mozogni lát. Aki kővé vált, leguggol, és addig nem mehet tovább, amíg társai közül ketten, egy 
előre meghatározott mozdulatsorral fel nem szabadítják. (Például megérintik a vállát, helyet 
cserélnek és ugranak hármat.) Ha sikerült a szabadítás, visszakerül a játékba, ám az is előfordulhat, 
hogy a szabadítóit látja mozogni az őr, tehát őket is kővé változtatja. 

Addig tart a játék, amíg vagy sikerül elvinni a tárgyakat és kő sincs a játéktérben, vagy mindenkit 
kővé változtat az őr. 

Lehetőleg a pedagógus legyen az őr, hogy a gyerekek együttműködését segítsük, ne feszültséget 
generáljunk köztük, az egyikük kiemelésével. Ha van mód még egy felnőtt bevonására, adhatjuk 
azt is feladatnak, hogy egyszerre csak egy tárgyat vihet egy játékos, egy lépés idejére lehet nála a 
tárgy, utána pedig át kell adnia valakinek. (Ezt a szabályt a szék szállításához is fent lehet tartani.) 
Ehhez azonban szükséges még egy felnőtt, aki ellenőrzi a szabály betartását. 

  



PAClife 

Page 84 of 85   PAClife Tréning Útmutató 2019-2-UK01-KA205-062366 

Linkek és források 
 

Összegyűjtöttünk néhány linket, melyek hasznosak lehetnek a tréning megvalósításakor: 

Videó:  

• PYD funkciói: https://www.youtube.com/watch?v=e5vH3aRiRdU  
• Richard Lerner PYD-ről: https://www.youtube.com/watch?v=Mth0fwEbHWw   
• Senki nem különálló sziget – 5 Cs connection resource: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zvf-NiFPAuE  
• A kiváltságosok sétája: https://youtu.be/P5Y_DI5rjY8- Fatima Edith Maigadi beszéde, Italiani 

Senza Cittadinanza  

Források:  

• PhD thesis,_University of Rome "La Sapienza", Phd in Psychology and Clinical Development 
XVI Cycle, The development of Life Skills in adolescents: Self-effectiveness and Competence 
Dott. Giovanni Maria Vecchio Tutor: Prof.ssa Teresa Gloria Scalisi, 
https://iris.uniroma1.it/retrieve/handle/11573/917248/326385/VecchioGiovanniMaria316.p
df  

• Positive Youth Development. A model to promote the positive development of young people, 
Nicolò Maria Iannello, University of Palermo, Department of Psychological, Pedagogical, 
Physical Exercise and Training Sciences, Palermo, 24/04/2019 
https://www.unipa.it/didattica/fit/.content/avvisi/_PYD_Lezione_Corso24CFU_-2.pptx  

• From UoG PPT (during ToT): Principles of Positive Youth Development – Benson, P. L., Scales, 
P. C., Hamilton, S. F., & Sesma, A. (2006). Positive youth development: Theory, research, and 
applications. In R. M. Lerner (Ed.), Theoretical models of human development (6th ed., Vol. 1 
of Handbook of child psychology, pp. 894–941). Hoboken, NJ: Wiley  

Egyéb releváns források: 

• Internet resources:  
o USAID, YouthPower, PEPFAR, A Systematic Review of Positive Youth Development 

Programs in Low- and Middle-Income Countries 
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00MR58.pdf  

o PROMOTING POSITIVE YOUTH DEVELOPMENT: THEORETICAL AND EMPIRICAL BASES1 
Richard M. Lerner Institute for Applied Research in Youth Development Tufts 
University https://lifehouseduluth.org/wpcontent/uploads/2015/02/Positive-Youth-
Development1.pdf   

  

https://www.youtube.com/watch?v=e5vH3aRiRdU
https://www.youtube.com/watch?v=Mth0fwEbHWw
https://www.youtube.com/watch?v=Zvf-NiFPAuE
https://youtu.be/P5Y_DI5rjY8-
https://iris.uniroma1.it/retrieve/handle/11573/917248/326385/VecchioGiovanniMaria316.pdf
https://iris.uniroma1.it/retrieve/handle/11573/917248/326385/VecchioGiovanniMaria316.pdf
https://www.unipa.it/didattica/fit/.content/avvisi/_PYD_Lezione_Corso24CFU_-2.pptx
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00MR58.pdf
https://lifehouseduluth.org/wpcontent/uploads/2015/02/Positive-Youth-Development1.pdf
https://lifehouseduluth.org/wpcontent/uploads/2015/02/Positive-Youth-Development1.pdf
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