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MOT TÓ: AZ EM BE RI JEL LEM RŐL

„A legér de ke sebb tü ne mény, mellyel az em be ri élet ben ta lál koz ha tunk, az em be ri jel-
 lem. Sem mi nem olyan ér de kes, meg le pő, ki szá mít ha tat lan, mint a fo lya mat, mely nek
so rán egy em ber elárul ja jel lem be li sa já tos sá gait. Bár mit mu tat is a vi lág: tá ja kat és
ter mé sze ti cso dá kat, a föl di flóra és fau na be lát ha tat lan vál to za tait, sem mi nem olyan
cso dá la tos, mint egy-egy em ber jel le me. Mi kor ér dek lő dé sünk el jut a vi lág dol gai nak
szem lé lé se köz ben az em be ri jel lem megis me ré sé hez, egy szer re úgy érez zük, ez volt
iga zi felada tunk az élet ben. Min den más, amit megis mer tünk, csak is me re tein ket
gaz da gí tot ta. De lel künk csak a jel le mek is me re té től lesz gaz da gabb. Mert ez a leg köz -
vet le nebb em be ri ta pasz ta lás, igen, a jel lem ma ga az em ber. S mert a jel lem ma ga az
em ber, hasz ta lan ipar ko dunk el tit kol ni azt: jel le mét épp oly ke vés sé rej te get he ti az
em ber, mint ahogy tes ti lé nyét nem tud ja el rej te ni sem mi fé le köd sap ka. Ideig-ó ráig
vi sel he tünk az élet ben ál sza kállt és ál ru há kat, de egy pil la nat ban le hull ró lunk min-
 den jel mez és meg mu tat ko zik a va ló ság. Egy moz du lat, egy szó, egy cse le ke det vé gül
is elárul ja iga zi jel le mün ket: az ál ar cos bál csak al kal mi le het. S a ta lál ko zás egy jel lem
va ló di sa já tos sá gai val a leg na gyobb em be ri él mény, mely ben ré szünk le het.”

(Márai Sán dor: Füveskönyv, 9. o.)





ELŐSZÓ

Több szem pont ból is igen si ke res 2 évet tud hat ma ga mö gött a Ma gyar Gé niusz
Prog ram. A te het ség pon tok ha tá rain kon túl is át nyú ló há ló za tá nak kiépí té se, a
te het ség tér kép „meg raj zo lá sa”, az or szá gunk ban és nem zet kö zi szin ten mű kö dő
„jó gya kor la tok” össze gyűj té se, köny vek, kiad vá nyok meg je len te té se, a men tor -
há ló zat fo lya ma tos kiépí té se, a szám ta lan szak mai prog ram (te het ség na pok, ki-
 sebb-na gyobb kon fe ren ciák) meg szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa mel lett kulcs fon -
tos sá gú sze re pet töl tött (és tölt be 2011 őszéig) a kü lön fé le kép zé sek in dí tá sa és
meg tar tá sa a te het ség gon do zás kérdéskörében. Össze sen 82 FAT-os prog ram
(http://geniuszportal.hu/content/magyar-tehetsegsegito-szervezetek-szovetsege
-fat-akkreditalt-kepzesei) és több mint 30 PAT-os prog ram ke rült ki dol go zás ra
és akk re di tá lás ra (http://geniuszportal.hu/content/magyar-tehetsegsegitoszer
vezetek-szovetsege-akkreditalt-pedagogus-tovabbkepzese). Je len leg is fo lya -
mat ban van to váb bi 11 kép zés akk re di tá ció ja. Ter mé sze te sen nem vál lal ko zom
ar ra, hogy ezek mindegyi két szisz te ma ti ku san fel so rol jam, be mu tas sam. A Gé -
niusz Prog ram iro da por tál ja fo lya ma to san bő sé ges in for má ciók kal szol gál a
kép zé se ket il le tően, így az ér dek lő dők na pi szin ten fris sen tud nak tá jé ko zód ni
(http://geniuszportal.hu/meg tar tott_kepzesek)

Fon tos nak tar tom je lez ni, hogy a dön tően 10 és 30 órás kép zé sek a le he tő leg-
 szer teága zóbb mó don kö ze lí te nek a te het ség gon do zás te ma ti ká já hoz. Egé szen
az ala pok tól (a te het ség fo gal ma, de fi ní ciói stb.) a szű kebb, spe ciá lis te rü le te ket
érin tő kép zé se kig, te ma ti ká kig (pl. a drá ma pe da gó gia sze re pe a te het ség gon -
dozás ban, te het ség és szocioemocionális fej lő dés stb.) ter jed az az ív, amely 
vá lasz tá si le he tő sé ge ket kí nált a kép zés re je lent kez ni kí vá nó szak em be rek nek,
ér dek lő dők nek. Bát ran ki je lent het jük, hogy gya kor la ti lag nem ma radt olyan
szeg men se a te het ség fej lesz tés nek, ame lyet el mé le tibb vagy gya kor la tia sabb
mó don ne dol go zott vol na fel, ne kö ze lí tett vol na meg va la me lyik kép zés. Ha tal -
mas te hát az a szel le mi-in tel lek tuá lis bá zis, amely ből me rít het tek és me rít het nek
a kér dés kör iránt ér dek lő dő kol lé gák és ci vi lek egyaránt.

A kép zé sek meg va ló sí tá sa három ütem ben és alap ve tően két for má ban tör-
 tént: nyílt és zárt kép zé sek meg szer ve zé sé re ke rült sor. Az előb bi tí pu sú ok ta tá -
sok ese té ben egy-egy kép zé si cso port ba több kü lön bö ző hely ekről, akár az or-
 szág tel je sen kü lön bö ző pont jai ról is je lent kez het tek az ér dek lő dők. Ez zel
szem ben a zárt kép zé se ket egy-egy in téz mény kér te (ren del te meg) a Ma gyar
Gé niusz Prog ram iro dá tól.

A fel dol go zott kép zé si do ku men tá ció kat bön gész ve lát hat juk, hogy öröm te li
mó don igen-i gen he te ro gén az egyes kép zé sek re beis ko lá zot tak kö re. Jól lát ha -



tóan meg je le nik az egyes élet ko rok ra vo nat ko zó szeg men tált ság mel lett (az óvó-
 nők től a fel ső ok ta tás ban, fel nőtt ok ta tás ban dol go zó szak em be rek kel be zá ró lag)
a tár sa da lom egyes cso port jai nak, a ci vil szfé ra kép vi se lői nek  tar tott kur zu sok
so ra(pl. több kép zés ki fe je zet ten a te het sé ges nek ítélt ál ta lá nos és kö zép is ko lás
diá kok szü lei nek szer ve ző dött). Úgy gon do lom, hogy en nél fog va iga zi pár be -
széd ala kul ha tott ki a te het ség gon do zás ügyé ben érin tet tek és ér dek lő dők igen
tág kö ré ben. Ter mé sze te sen a kép zé sek so rán az in for má ció áram lás nem volt
egyirá nyú. Ma guk a kép zők/ok ta tók/tré ne rek is so kat ta nul hat tak a gya kor lat -
ban (a „te re pen”) dol go zó kol lé gák tól. Ezek a ta pasz ta la tok így to vább gaz da gí -
tot ták, bő ví tet ték a kép zé sek te ma ti ká ját, in for má ciótar tal mát. A kép zé se ken
részt  ve vő ket kö szö net il le ti te hát ak ti vi tá su kért, a te het ség gon do zás so rán (na pi
mun ká juk ban) nyert öt le teik, gon do la taik megosz tá sáért, ame lyek ré vén a te-
 het ség mi ben lé té ről va ló „össz tu dá sunk” gya ra po dott! Ez iga zán kö zös kincs!

Az el vég zett mun ka nagy ság rend jé re vo nat ko zóan áll jon itt két im po záns
adat: a ké zi rat le zá rá sáig (2011. au gusz tus 31.) össze sen 695 kép zés va ló sult meg
össze sen 12 765 részt ve vő be vo ná sá val (http://geniuszportal.hu/meg tar tott
_kepzesek)

A III. kép zé si ütem le zá rá sát kö ve tően ez a lét szám meg ha lad ja majd a 15 000
főt a ter vek sze rint és az ed dig elő re jel zett kép zé si igé nyek alap ján! Ta lán nem
túl zás úgy fo gal maz nom, hogy ez iga zi te het ség gon do zó „had se re get” je lent!
A dia lek ti ka ér tel mé ben ez már egy olyan mennyi ség, amely nek szük ség kép pen
a mi nő sé gi mun ká ban is meg kell nyil vá nul nia! Né mi képp pro fán ki fe je zés sel él -
ve „ipa ri” mé re tű nek is te kint het jük a kép zé sek vo lu me nét. A nagy ság rend min-
 den kép pen fel hív ja egy fon tos tény re a fi gyel mün ket: a te het ség gon do zás olyan
kiemelt te rü let té vált nap jaink ra ha zánk ban, ami jog gal ke rült a leg szé le sebb 
tár sa dal mi ér dek lő dés fó ku szá ba. Sok a jó szán dé kú, ta nul ni vá gyó em ber, aki
igény li, hogy is me re teit, szak mai tu dá sát bő vít se, il let ve fris sen tart sa a si ke re -
sebb na pi mun ka vég zés, az ered mé nye sebb te het ség gon do zás ér de ké ben.

Meg győ ző dé sem sze rint kö te les sé günk, hogy a ma gunk esz kö zei vel tá mo -
gas suk őket eme tu dás éh sé gük csil la pí tá sá ban, hi szen mind nyá junk sze me előtt
egy kö zös cél kell hogy le beg jen: va la mennyiünk, egész tár sa dal munk jól fel fo -
gott ér de ke, hogy te het sé gein ket meg ta lál juk, és se gít sük őket a szá muk ra leg-
 több po zi tív él ménnyel ke cseg te tő élet pá lya meg ta lá lá sá ban. Ter mé sze te sen úgy,
hogy a si ke res egyé ni élet út kéz a kéz ben ha lad jon a tár sa dal mi hasz nos ság gal, a
köz ja vá val (Dá vid 2002). A kép zők/tré ne rek fe le lős sé ge ilyen ér te lem ben is
nagy te hát: fontos, hogy az ál ta luk átadott tu dás a na pi gya kor lat szint jén hasz-
 no sul jon. Mégpe dig le he tő leg mi nél ha ma rabb, hi szen min den el vesz te ge tett
per c kárt te het egy em be ri élet fej lő dé sé ben.

Dávid Imre
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Előszó

Miért is szü le tett meg ez a kö tet, mi lyen igény hív ta élet re?

A si ke re sen meg va ló sult kép zé sek do ku men tá ció ja ka to nás rend ben so ra ko zik a
Prog ram iro da arc hí vu má ban. A fo lya ma tos mi nő ség biz to sí tás je gyé ben ter mé -
sze te sen nem „ön ma gáért va ló rak tá ro zás ról” van szó: min den egyes kép zés
vissza jel ző kér dő ívei nek fel dol go zá sa, kiér té ke lé se meg tör tént. Eme ta pasz ta la -
tok fé nyé ben elég jól kör vo na la zó dik, hogy mit csi nál tunk jól a kép zé sek so rán
az el múlt két év ben, és eset leg mit csi nál hat tunk vol na még job ban. Mi kép zők -
/ok ta tók /tré ne rek gon dol juk vé gig  mun kánk si ke res sé gét, és pró bál juk meg ta -
lál ni a to vább fej lő dés mezs gyéit.

A részt ve vők vissza jel zé sei ből egyér tel műen lát szik, hogy egy na gyon fon tos
el moz du lá si irány szükséges a kép zé sek ben: a még in kább a gya kor lat ra va ló
kon cent rá lás. Még több olyan elem beépí té se, amely el sza kad a köz ok ta tás ban
olyannyi ra nép sze rű fron tá lis fog lal koz ta tás tól. Na gyon sok eset ben van he lye és
lét jo go sult sá ga en nek a for má nak is – ezt sen ki nem vi tat ja, aki az ok ta tás ban
dol go zik. Ugyanak kor az ok ta tás vi lá gá nak, utób bi év ti ze dei nek vál to zá sai jel-
 zik, hogy a kép zők/ok ta tók mód szer ta ni re per toár já nak is je len tős mér ték ben
vál toz nia kell, meg kell újul nia, fris sül nie. Ne fe lejt sük el: a kép zé sein ken részt
 ve vők a meg szer zett tu dást az osz tály ter mek ben, a szak kö rö kön, a mű hely fog -
lal ko zá so kon stb. kell hogy al kal maz zák; olyan gye re ke ket/diá ko kat gon doz va, 
fej leszt ve, akik már egé szen más kul tu rá lis és in for má ciós kö zeg ben szo cia li zá -
lód tak. Akik nek a vil ló dzó szá mí tó gé pes ké peken, iko nokon „ne vel ke dett” te-
 kin te te adott eset ben nem tud, nem ké pes so káig meg pi hen ni egy-egy „nyu go -
dal ma sabb” áb rán, fel so ro lá son. Ideg rend sze rük sok kal in kább hoz zászo kott (és
sok kal in kább igény li is en nélfog va!) a vál to zást, az ak ciót, a „pör gést”! Előadá -
sai mon gyak ran „klik ke lő nem ze dék ként” aposzt ro fá lom a ma nap ság fel nö vek -
vő ge ne rá ciót. Ar ról úgy vé lem fe les le ges eme könyv ke re tei közt vi tat koz nunk,
hogy jól van-e ez így, vagy sem. Nyil ván van nak pro és kont ra ér vek egyaránt.
Mindenestre el gon dol kod ta tók pél dául azok a friss agyfiziológiai ku ta tá sok, me-
 lyek jel zik, hogy a mai fia ta lok kö ré ben meg nőtt azon agyi te rü let nagy sá ga,
amely a hü velyk ujj moz ga tá sáért fe le lős. Igen, ez az a test ré szünk, me lyet sms-ek
írá sa kor fo gunk legin kább „mun ká ra”… Er re a tény re az eg zakt ku ta tá sok egyér-
 tel műen fel hív ták a fi gyel met. Nem meg le pő így, hogy egé szen más hogy fej lő dik
a mai fia ta lok ideg rend sze re is. El ké pesz tő gyor sa ság gal csé pe lik a kla via tú rát,
min den re gyor san rea gál nak a kü lön bö ző nép sze rű kö zös sé gi ol da la kon. Egy-
 sze rűen fo gal maz va: szin te csil la pít ha tat lan di na mi kaéh sé gük van.

Ter mé sze te sen nem szük ség sze rű és kí vá na tos ezt az igényt szer vi lis mó don
ki szol gál ni, de meg ke rül he tet len nek lát szik al kal maz kod ni hoz zá va la mi lyen
szin ten a si ke res ok ta tás ér de ké ben. A Ma gyar Gé niusz Prog ram kép zé sei ben
ezért a mo del le zés szán dé ká val sze ren csés meg je le ní te ni azt, hogy mi ként te he -
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tők a kép zés sel/ok ta tás sal el töl tött órák még ak ció dú sab bá, még él mény sze rűb -
bé, még ha té ko nyab bá. Így a funk ció ket tős: ma guk a Gé niusz-kép zé sek is még
tar tal ma sab bá vál hat nak, to váb bá a részt ve vők is „ha za vi he tik” a ta nult mód sze -
re ket, tech ni ká kat sa ját in téz mé nyük be, te het ség fej lesz tő kör nye ze tük be. Ez te -
hát egy olyan mód szer ta ni fej lesz tő le he tő ség, ami a ha zai te het ség gon do zás
több tíz ezer érin tett jé re (el ső sor ban a diá kok ra) is ki hat(-hat). Az ed dig si ker rel
le zá rult kép zé sek be a leg na gyobb arány ban a pe da gó gu sok/pszi cho ló gu sok
kap cso lód tak be kép ző ként és kép zett ként egyaránt. Így ké zen fek vő nek tűnt,
hogy e mód szer ta ni kiad vány el sőd le ges cél cso port ját is az em lí tet tek al kos sák.
Ez a könyv tar tal mi vo nat ko zá sait te kint ve azt je len tet te szá mom ra, hogy a fel-
 ho zott pél dák és meg fo gal ma zott aján lá sok is el ső sor ban az is ko la vi lá gá hoz kö-
 tő djenek. Er re a szem pont ra fo lya ma to san igye kez tem tö re ked ni írás köz ben.

A könyv leg na gyobb ré szé ben ezért azt sze ret ném be mu tat ni, hogy el ső sor -
ban a pszi cho ló gia gya kor la ti esz köz tá rá val ho gyan tud juk még in kább mo ti vál -
ni, be von ni a kép zé se ken részt  ve vő ket, ho gyan tud juk még él mény sze rűb bé,
ma ra dan dób bá ten ni az is me ret -el sa já tí tá si fo lya ma tot. A kötet bel ső ará nyai
egyér tel műen jel zik ezt a szán dé kot: a leg hang sú lyo sabb azon já té kok/gya kor la -
tok/felada tok gyűj te mé nye, ame lyek meg győ ző dé sem sze rint a fent meg fo gal -
ma zott kép zé si cél ki tű zé seink meg va ló sí tá sá ban a leg fon to sabb kiin du lópon tot
és egy ben a biz to sí té kot je len tik. Ter mé sze te sen nem hi szem azt, hogy ezek a
má ra már klasszi kus nak mond ha tó tré ningele mek min dig és min den hely zet -
ben al kal maz ha tók. De hi szem azt, hogy sok kal több ször le het nek ha té ko nyak,
mint azt ta lán is me re tük és hasz ná la tuk hí ján fel té te lez zük. Az is nyil ván va ló,
hogy a zöm mel a pszi cho ló giai cso port mun ka kü lön bö ző vál fa jai ból szár ma-
 zó mód sze rek, tech ni kák sem min den ha tóak. Ezek al kal ma zá sát, si ke res sé gét 
is ma ga az ok ta tó/kép ző/tré ner sze mé lyes va rá zsa, szak ér tel me hi te le sí ti.
Ugyanak kor sa ját 22 éves ok ta tói/tré ne ri ta pasz ta la taim is egyér tel műen azt mu-
 tat ják, hogy ezekkel a mód sze rek kel, tech ni kák kal egé szen más faj ta lég kört ala-
 kít ha tunk ki, a kép ző és a „kép zett cso port” egé szen más faj ta szin tű együtt mű -
kö dé sé nek alap jait te remt het jük meg. Ez pe dig a si ke res, ha té kony kép zés kulcsa
is egy ben. Azért is tar tom lé nye ges nek a na pi pszi cho ló giai gya kor lat eme esz-
 köz tá rá nak rész le ges be mu ta tá sát, mert e mód sze rek, tech ni kák ér tő beépí té se,
fel hasz ná lá sa a ta nár kép zésben eddig még nem tör tént meg át fo gó mó don nap-
 jaink ra ha zánk ban. Több fel ső ok ta tá si in téz mény ben is lét jo go sult sá got nyer tek
már ezek az el já rá sok az el múlt két év ti zed ben, de az idő sebb pe da gó gus ge ne rá -
ciók egész so rá nak kép zé sé ből hiá nyoz tak ezek az ele mek. Új mód sze re ket ta-
 nul ni és beépí te ni a mun kánk ba pe dig so ha nem le het ké ső!

E he lyütt – mintegy be ve ze tő ként – ennyit sze ret tem vol na hang sú lyoz ni a já-
 té kok ról/gya kor la tok ról a ter je del mi szem pon tok is mer te té se kap csán. A ké sőb -
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biek ben fel hasz ná lá suk kér dés kö ré re ár nyal tabb meg fo gal ma zás ban is vissza té-
rek.

Vé le mé nyem sze rint van még né hány igen fon tos kér dés, ami meg ke rül he tet -
le nül kell hogy sze re pel jen egy kép zé sek re vo nat ko zó mód szer ta ni ké zi könyv -
ben. Így fon tos nak tar tom tisz táz ni azt, hogy mi ben is rej le nek a fel nőtt kép zés
sa já tos sá gai, mely je gyek kü lön böz te tik meg pél dául a kép zés ben részt  ve vők
mo ti vá ció ját stb. te kint ve az alap fo kú vagy a kö zép fo kú ok ta tás tól. Fon tos nak
tar tom to váb bá an nak érin tő le ges vé giggon do lá sát is, hogy va jon az el múlt két
év ti zed tár sa dal mi vál to zá sai mi ként szű rőd nek be az is ko la vi lá gá ba. Ta lán nem
túl zás úgy fo gal maz nunk, hogy ezek az ese mé nyek nem is be szű rő dé sek, ha nem
szin te föld ren gés sze rű vál to zá so kat in du ká ló fej le mé nyek is le het nek. Mind nyá -
jan na gyon jól tud juk, hogy az is ko la so ha nem volt és nem is le het egy „ste ril”
kö zeg, nem lé tez het mintegy ön ál ló en ti tás ként a tár sa da lom ban. A min den ko ri
ok ta tás ra, ne ve lés re szük ség kép pen rá nyom ja bé lye gét a tör té nel mi kor, az adott
tár sa dal mi be ren dez ke dés, az ideo ló gia. Ho gyan is hat nak ezek a té nye zők nap-
 jaink is ko lái ra, a diá kok ra és ta ná raik ra? Egy fe je zet ere jéig ezt a kér dést is ér de -
mes gór cső alá ven nünk, hi szen szer ve sen össze függ a kü lön fé le szin tű ok ta tá -
sok, kép zé sek si ke res sé gé vel: je len tős meg ha tá ro zó té nye zők ké vál hat nak adott
eset ben.

Rö vi debb-hosszabb kép zé sein ken, az ok ta tás ban va ló szí nű leg ren ge te gen
hasz nál juk a tech ni ka legújabb vív má nyait. Itt most ki fe je zet ten a szá mí tó gé pes
pre zen tá ció kü lön bö ző mó do za tai ra gon do lok, ame lyek kö zül is messze a legel -
ter jed tebb nek, egy szer s mind a leg nép sze rűbb nek a Power Point-os pre zen tá ció
szá mít. Kér dé ses azon ban, hogy min dig szak sze rűen, kö rül te kin tően hasz nál -
juk-e ezt az iga zán tar tal mas le he tő sé get? Re mél jük nem ha szon ta lan, ha egy bő-
 vebb fe je zet ben a si ke res pre zen tá ció kri té riu mait is meg pró bál juk szám ba ven -
ni. Biz tos so kan és sok min dent tu dunk ezek ről a for té lyok ról, de igyek szünk
majd né hány re le váns pszi cho ló giai vo nat ko zás ra is ráirá nyí ta ni a fi gyel met. Le-
 het nek ugyanis olyan ele mek a pre zen tá cióink ban, ame lyek re eset leg ed dig nem
fek tet tünk kel lő hang súlyt, holott je len tős mér ték ben se gí te nék a ha té ko nyabb
is me ret átadást.

Min den képp fon tos szól nunk to váb bá ma gá ról az ok ta tó ról/kép ző ről/
tré ner ről, és ez zel össze füg gés ben ma gá nak a kép zés nek a meg szer ve zé sé ről,
sze mé lyi-tár gyi fel té tel rend sze ré ről is. Mi lyen kész sé gek, ké pes sé gek szük sé gel -
tet nek a kép ző si ke res mű kö dé sé hez? A kép zés re je lent ke zet tek em be ri-pszi cho -
ló giai is mér vei, a kép zés hely szí ne, a kép zési idő struk tú rá ja, a részt ve vők kel
szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek mind-mind olyan kér dé sek, me lyek de ter -
mi nál ják a kép ző és a cso port együtt mű kö dé sé nek mi nő sé gét.

A könyv megírá sa so rán leg főbb ve zér lő el vem a már em lí tett gya kor latcent -
ri kus ság volt. Őszin tén bí zom ab ban, hogy a ru ti no sabb és eset leg ki csit ta pasz -
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ta lat la nabb kép zők/ok ta tók egyaránt ta lál hat nak majd szá muk ra meg szív le len -
dőt, mely tu dást al kal maz va ha té ko nyab ban tud ják meg tar ta ni sa ját kép zé sei ket
(így ta nár ként pe dig si ke re seb ben gon doz ni, fej lesz te ni a rá juk bí zott te het sé ge -
ket). Mind nyá junk ér de ké ben kí vá nok a ked ves kol lé gák nak na gyon-na gyon si-
 ke res, a kép zők nek és részt ve vők nek egyaránt iga zán él ményt adó, tar tal mas
kép zé se ket a Ma gyar Gé niusz Prog ram ke re tein be lül és azon túl is.



„A ta nár híd dá fe szül, s biz tat ja a ta nít vá nyait, 
hogy kel je nek át raj ta, majd miu tán meg könnyí tet te

szá muk ra az át ju tást, bol do gan össze ros kad, 
ar ra buz dít va őket, hogy ma guk épít se nek hi da kat.”

Nikosz Kazantzakisz

BEVEZETÉS

Min den egyes tör té nel mi kor em be ré nek sa já tos ne héz sé gek kel kel lett meg küz -
de nie élet fel té te lei nek meg te rem té se és fenn tar tá sa ér de ké ben. Nap jaink fej lő -
dé si irá nyai, tár sa dal mi moz gá sai egé szen kü lön le ges – nem egy szer szin te so ha
ko ráb ban át nem élt – prob lé mák kal, megol dan dó gon dok kal, di va tos ki fe je zés -
sel él ve „ki hí vá sok kal” szem be sí tik az egyént, a tár sa dal mat. Egé szen új gaz da sá -
gi, tár sa dal mi, in for má ciós-kom mu ni ká ciós kö zeg ben kell lé tez ni, ami gya kor ta
igen meg ter he lő fel té te le ket te remt, és szük sé ges sé te szi a ru gal mas al kal maz ko -
dó ké pes séget, az erő tar ta lé kok ma xi má lis moz gó sí tá sát. A tu do má nyos-tech ni -
kai fej lő dés jó sze ré vel kö vet he tet len rit mus ban fel gyor sult, a vi lág ból ránk zú du -
ló in for má ció mennyi ség ex po nen ciá lis mér ték ben nö vek szik. Hi he tet len új
táv la tok nyíl tak meg az em be ri ci vi li zá ció előtt. Az új in for má ciós csa tor nák (in-
ternet, mobilkommunikáció, a megannyi te le ví ziós csa tor na stb.) tér hó dí tá sá val
a vi lág egy szer re vált ba rát sá go sab ban megis mer he tő vé, egy szer s mind fe nye ge -
tően kö ze li vé. So ha nem ke ve red het tek ilyen mér ték ben a kü lön bö ző kul tú rák,
ta lán so ha nem volt ér zé kel he tő ennyi re az, hogy nem csu pán egyes né pek, nem-
 ze tek prob lé mái, ne héz sé gei lé tez nek, ha nem olyan uni ver zá lis gon dok, ame lyek
kö zös, ha tá sos megol dá sa mind nyá jun kat sür get. Gon dol junk itt akár a le ve gő -
szennye zés re, a nyers anyag kincs és ivó víztar ta lék ki me rí té sé re, a nem kis nem-
 zet kö zi erő fe szí tés sel kor dá ban tart ha tó jár vá nyok ra (sertésinfluenza, madárinf-
luenza) a glo bá lis fel me le ge dés re, a vi lág gaz da ság vál ság sza ka szai nak hek ti kus
lük te té sé re, a vi lág mé re te ket öl tő ter ro riz mus ra stb. A fe le lős ség gel gon dol ko dó
em ber nek nem könnyű ma fe nye ge tő je len sé gek ár nyé ká ban él ni. Mindezek a
pszi chés kö zér ze tün ket fe nye ge tő té nye zők pe dig rá ra kód nak az egyé ni élet utak
ne héz sé gei re, időn ként traumatikus élet tör té né sei re.

Az űr tech ni ka, a ge ne ti ka, a bio ké mia fej lő dé sé vel (lásd pél dául a kló no zást)
olyan új in for má ciók hoz ju tunk, ame lyek egész ed di gi vi lág ké pünk re ma ra dan -
dó ha tást gya ko rol hat nak. Szá mos fe nye ge tő ve szélyt si ke rült le győz nünk, de az
em be ri faj saj nos ké pes ar ra, hogy ön ma ga szá má ra te remt sen he lyet tük úja kat.
Min den örö kös vál to zás ban, lük te tés ben van. Szer te fosz lott a ko ráb ban oly
gyak ran lé te ző „egy élet – egy mun ka hely” modus vivendije, he lyé be lé pett az
„egész éle ten át tar tó ta nu lás” ideá ja. A jö vő – épp az ál lan dó vál to zá sok miatt –
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ne he zeb ben ter vez he tő, lé nye ge sen meg nőtt az élet pá lyá kat dön tően meg ha -
táro zó bi zony ta lan sá gi té nye zők sú lya és ará nya. Saj nos ro ha mos mér ték ben 
nö vek szik azon kör nye ze ti ár tal mak kö re, ame lyek nek na pon ta ki tesszük ma-
 gun kat. Ezek a meg ter he lé sek to vább fo koz zák bio ló giai-pszi chés el lenál ló ké-
 pes sé günk „csúcs ra já ra tá sát”.

A fel gyor sult élet tem pó kö vet kez té ben – még ha az igény sok em ber ese té ben
meg is len ne rá – el sik kad, hát tér be szo rul a tes ti-lel ki jó kö zér ze tünk ről va ló
gon dos ko dó oda fi gye lés. „Nincs rá idő!” – fo gal ma zó dik meg gya kor ta az ön fel -
men tő passzus, ami vel ter mé sze te sen sok szor csak ál tat juk és fel ment jük ma-
 gun kat. Ugyanak kor per sze nem va gyunk gé pek, me cha ni kus szer ke ze tek, ame-
 lyek ezt rö vi debb vagy hosszabb tá von ne síny le nék meg: szer ve ze tünk
„be nyújt ja a szám lát”. Az im mun rend szer le gyen gül, min den fé le tes ti-lel ki pa-
 na szok, meg be te ge dé sek je len nek meg.

A hely ze tet sú lyos bít ja, hogy dön tően átala kult a tár sa da lom szo cio ló giai
struk tú rá ja, a te le pü lés szer ke zet, az em be rek egy más hoz va ló kap cso ló dá si
pont jai. Fel bom lot tak a ko ráb bi zár tabb, pszi cho ló giai szem pont ból is sok kal ta
na gyobb tá mo ga tó erő vel, tár sas tá mo ga tás sal bí ró ki sebb kö zös sé gek. He lyük -
be a mo dern vi lág sze mély te len la kó te lep-fa lansz te re lé pett, ahol nemegy szer a
re la tív is me ret len ség és kap cso lat nél kü li ség ho má lyá ban él het nek/él nek az em-
 be rek akár évekig-évtizedekig egy más mel lett. Az élet ne héz sé gek kel, trau mák -
kal va ló meg küz dés sok kal meg ter he lőbb a tá mo ga tó-se gí tő kö zeg hiá nyá ban
(amit pél dául an nak ide jén a fa lu kö zös sé gek sa ját sá gos szo ciá lis vé dő há ló ja je-
 len tett). 

Ha zánk ban saj nos ren ge teg csa lád küzd igen sú lyos na pi eg zisz ten ciá lis
prob  lé mák kal. A leg fris sebb je len té sek sze rint kö zel 800 000 em ber al kot ja a
pénz in té ze tek ál tal lét reho zott „fe ke telis ta” tö me gét (a ban kok ál tal koc ká za -
tosnak vélt pénz köl csön zés miatt be fa gyaszt ják szá muk ra a to váb bi hi tel fel vé -
telt). Eme meg döb ben tő szám adat hoz kap csol nunk kell azt a tényt, hogy ezek az
em be rek dön tően csa lá dok ban él nek. Tár sa dal mi nagy ság rend jét te kint ve en-
 nél fog va még riasz tóbb a kép. Fi nan szí roz ha tat lan ná vált la kás hi te lek, le fog lalt
in gat la nok és au tók, az uzso raka ma tok hoz kö tő dő bűn ese tek drá mai mér vű nö-
 ve ke dé se jel zik a so kak szá má ra szin te át ha tol ha tat lan fal ként tor nyo su ló ne héz -
sé ge ket, megold ha tat lan prob lé má kat.

A tár sa da lom egy re szé le sebb tö me gei és ré te gei vál nak/vál tak fruszt rált tá,
amely fruszt rá ció az tán sok eset ben a fel gyü lem lett ener giák inadek vát le ve ze té -
sé vel, az ag resszió mér té ké nek nö ve ke dé sé vel jár szük ség sze rűen együtt. A pa -
ter na lis ta ál lam meg szűn té vel min den ki nek egyé ni leg kell meg ta lál nia és meg-
 te rem te nie a „boldog lé te zés” fel té tel rend sze rét. Ez kü lö nö sen a kö zép ge ne rá ció
szá má ra okoz ne héz sé get, hi szen a mun ka he lye ken el ső sor ban a min den ér te -
lem ben jól ter hel he tő fia tal mun ka vál la ló kat ré sze sí tik előny ben. Azo kat, akik
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még csa lá di és szü lői kö te le zett sé gek ter he nél kül vál lal ni tud ják a ké ső  estébe
nyú ló mun ka na pok, a mun ka ol tá rán beál doz ni el várt hét vég ék mun kál ta tói 
kö tel mét. Miért is ér de mes er ről szót ej te ni egy kép zés ről/ok ta tás ról szó ló
könyv ben? Megíté lé sem sze rint azért, mert mindezen tár sa dal mi fe szült sé gek
meg nyil vá nu lá sa jel leg ze tes szín te ré nek te kint het jük az is ko la vi lá gát. Eb ben a
kö zeg ben szin te min den „le csa pó dik” ki csi ben, ami az össz tár sa da lom megol -
dan dó prob lé mái nak szé les spekt ru mát je len ti.





I. A KÉP ZÉ SEK/TRÉ NIN GEK MEG TAR TÁ SÁ NAK 
EL MÉ LE TI HÁT TE RE ÉS GYA KOR LA TI KÉR DÉ SEI

1. A pe da gó gusszerep és az is ko la vi lá gá nak vál to zá sai

A pe da gó gusszerep és így a hoz zá kap cso ló dó tár sa dal mi el vá rá sok az idők, az
ideo ló giák vál to zá sá val je len tős átala ku lá son men tek ke resz tül. A sze rep átala -
ku lást nap jaink ra az a tár sa da lom ban zaj ló vál to zás in du kál ja, amely az utób bi
két év ti zed ben a rend szer vál to zás sal vég be ment. Nap jaink ok ta tá sá ban az is me -
ret szer zés már nem ki zá ró lag egy cél eléré sé nek esz kö ze, ha nem sok szor ma ga a
cél. Min den ki ösz tö nöz ve ér zi ma gát, hogy egész éle té ben meg ra gad ja az al kal -
mat a ta nu lás ra, és eh hez több nyi re a fel té te lek is adot tak. Ez pe dig azt je len ti,
hogy na gyon ma ga sak a min den ko ri el vá rá sok az ok ta tók kal/pe da gó gu sok kal
szem ben. A ta ná rok mun ká ja dön tő je len tő sé gű ab ban a fo lya mat ban, amely ar -
ra ké szí ti fel a fia ta lo kat, hogy bi za lom mal vág ja nak ne ki a jö vő nek és ma guk
tud ják azt el tö kél ten és fe le lős ség tel je sen meg ter vez ni és felépí te ni. Dön tő a ta-
 ná rok sze re pe a ta nu lás hoz va ló – po zi tív vagy ne ga tív – vi szony kiala kí tá sá ban
is. Ne kik kell fel kel te niük az ér dek lő dést, fej lesz te ni az ön ál ló gon dol ko dást, bá-
 to rí ta niuk az in tel lek tuá lis fej lő dést, továbbá meg te rem te niük a for má lis és fo-
 lya ma tos ok ta tás si ke res sé gé hez szük sé ges fel té te le ket. So ha nem volt olyan je-
 len tős a szerep, mint amit a ta nár, a vál to zá sok köz ve tí tő je, a to le ran cia és a
köl csö nös megér tés tá mo ga tó ja ma ját szik. 

Az ok ta tás mi nő sé gé nek ja ví tá sá hoz vál toz tat ni kell a ta ná rok kép zé sé nek,
tár sa dal mi rang já nak és mun ka kö rül mé nyei nek fel té te lein is. A pe da gó gu sok
csak ak kor tud nak meg fe lel ni a ve lük szem ben tá masz tott nö vek vő el vá rá sok -
nak, ha ma guk is fo lya ma to san bő vít he tik is me re tei ket, fej lőd het nek szak mai
kva li tá saik, széles körű szak mai le he tő sé gek nyíl nak előt tük, amik ser ken tik
mo ti vá ció ju kat. 

An nál is in kább fon tos ez, mert a gye re kek egy re gyak rab ban ér kez nek úgy
az is ko lá ba, hogy egy olyan va ló di vagy fik tív vi lág nyo mait vi se lik ma gu kon,
amely jó val túl mu tat csa lád juk vagy köz vet len kör nye ze tük ha tá rain. Igen gyak-
 ran a mé dia ál tal vál to za tos for má ban köz ve tí tett üze ne tek vagy kon ku rál nak 
az is ko lá ban ta nul tak kal, vagy akár el lent is mon da nak azok nak. Az üze ne te ket
min dig rö vid re vá gott kép so rok köz ve tí tik a diá kok fe lé, s ez igen gyak ran  ne -
gatí van hat a ta nu lók egy más sal vagy ta ná raik kal va ló kom mu ni ká ció já ra, ma-
 ga tar tá sá ra, az osz tály ter mi vi sel ke dé sük re (Delors és mtsai 1997). Igen nagy 
el len tét fe szül a mé dia ál tal nyúj tott, könnyen meg sze rez he tő in for má ciók el sa -
já tí tá sa és az is ko lai ta nu lás fo lya ma tá ban sok szor csak nagy ener giabe fek te tés -
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sel, nagy fá radsá gok árán be vés he tő in for má ciók meg szer zé se közt. A ta nár és 
az is ko la így régóta el vesz tet te az is me ret átadás ban be töl tött monopolhely ze tét,
és en nél fog va új felada tok kal ta lál ja szem ben ma gát: él ve ze tes hellyé, von zó vá
kell ten ni az is ko lát a diá kok sze mé ben, és mintegy kul csot kell ad nia szá muk ra
az in for má ciós tár sa da lom megér té sé hez. 

Más fe lől a tár sa dal mi kör nye zet prob lé mái töb bé nem ma rad nak az is ko la
fa lain kí vül: az erő szak, a drog, a sze gény ség, az éhe zés a gye re kek kel együtt ke -
rül be az is ko lá ba. A ta ná rok tól nem csak azt vár ják el, hogy szem be tud ja nak
néz ni ezek kel a prob lé mák kal, de azt is, hogy eze ket az adott eset ben sú lyos tár-
 sa dal mi gon do kat ért he tően meg is tud ják ma gya ráz ni a gye re kek nek. Mind-
eköz ben egyen súlyt kell tar ta niuk a ha gyo má nyok és a mo dern ség, to váb bá a
gye re kek gon dol ko dá sá nak, vi sel ke dé sé nek sa já tos sá gai és a tan ter vek előírá sai
közt. Az osz tály ter met a kül vi lág tól el vá lasz tó fa lak egy re vé ko nyod nak. Ezért a
ta ná rok nak tö re ked niük kell ar ra, hogy az is ko lán kí vül re is meg hosszab bít sák
a ta nu lá si fo lya ma tot. Egy re in kább meg kell pró bál ni kap cso la tot te rem te ni az
is ko lai mun ka és a gye re kek min den na pi éle te kö zött. Amennyi ben a ta nár ön-
 ál ló gon dol ko dás ra, krea ti vi tás ra akar ja ta ní ta ni a diá ko kat, és fel akar ja ben-
 nük éb resz te ni a kí ván csi sá got, ak kor fel tét le nül bi zo nyos tá vol sá got kell tar ta -
nia az is ko la és a tár sa dal mi kör nye zet kö zött, hogy a diá kok nak al kal muk
le gyen a kri ti kai szel lem gya kor lá sá ra. A ta nár nak új tí pu sú kap cso la tot kell ki-
ala kí ta nia diák jai val: „szó lis tá ból” „kí sé rő vé” kell vál nia, töb bé már nem csu-
 pán ter jesz te ni az is me re te ket, ha nem se gí te ni kell a ta nít vá nyok nak, hogy azok
fe dez zék fel, épít sék be és ural ni tud ják ezt a tu dást (Delors és mtsai 1997). A ta -
nár mun ká ja nem csu pán ab ból áll, hogy is me re te ket kö zöl, ha nem ab ból is,
hogy ezen in for má ciók össze füg gé seit meg vi lá gít ja. Fel ve ti a prob lé má kat,
hogy a diá kok el kép ze lé sei, megol dá sai kap cso la tot ta lál ja nak a sa ját és az ál ta -
lá no sabb kér dé sek kö zött. 

A ta nár cél ja a diák sze mé lyi sé gé nek tel jes ki bon ta koz ta tá sa, ön ál ló sá gá nak
tisz te let ben tar tá sa mel lett. Eb ből a szem pont ból a ta nár hely ze te meg le he tő sen
pa ra dox: hi szen nem a ta ná ri ha ta lom megerő sí té sé re kell tö re kednie, ha nem ar -
ra, hogy ta nít vá nyai sza bad aka ra tuk ból is mer jék el szak mai tu dá sát, em be ri
kva li tá sain ala pu ló te kin té lyét. Jól lát ha tó mó don nap jaink ok ta tá sá ban egy re
na gyobb igény van ar ra, hogy az ok ta tás já rul jon hoz zá a diá kok reá lis  íté -
lőképes sé gé nek és fe le lős ség ér ze té nek kiala kí tá sá hoz. Mind nyá jan azt akar juk
ugyanis, hogy a ta nu lók ké pe sek le gye nek majd fel fog ni a vál to zá so kat és al kal -
maz kod ni tud ja nak hoz zá juk. A diák kri ti kai ér zé két legin kább a ta nár ral foly ta -
tott pár be széd so rán tud ja kiala kí ta ni. A ta nár leg na gyobb ere je a pél da adás ban
rej lik: ha nyi tott, kí ván csi min den iránt, ha ké pes elis mer ni hi báit, ha ké pes át-
ad ni a ta nu lás, a vi lág ról va ló is me ret szer zés vá gyát.
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A ha zánk ban is vég bement de mok ra ti kus átala ku lás sal együtt je len tős mér-
 ték ben csök kent az ok ta tás cent ra li zált volta. En nek ered mé nye ként sok te kin -
tet ben meg nőtt a pe da gó gus egyé ni dön té si sza bad sá ga. Sok kal in kább meg nyil -
vá nul hat nak egyé ni öt le tei, krea ti vi tá sa akár az ál ta la al kal ma zott tan köny vek,
fog lal koz ta tá si for mák stb. meg vá lasz tá sá ban. Ez meg vál to zott fe le lős ség gel jár
együtt, amellyel nem biz tos, hogy min den pe da gó gus egy for mán jól és hasz no -
san tud él ni. Adott eset ben a sza bad ság nyo masz tó te her is le het azon em be rek
szá má ra, akik meg szok ták, hogy „gon dol kod nak he lyet tük”, és ke vés bé há rul rá -
juk a fon tos dön té sek meg ho za ta lá nak kö tel me. 

Ko runk sa já tos sá gá nak ne vez het jük az intellektualizálódás fo lya ma tá nak fel-
erő sö dé sét az ok ta tás ban. Egy re több in for má ciót egy re rö vi debb idő alatt kell
átad nia, meg ta ní ta nia a ma pe da gó gu sá nak. A fel gyor sult tech ni kai fej lő dés sel,
a diá kok fej lett in for má ció szer zé si me tó du sai val (el ső sor ban az internet tér hó -
dí tá sa ré vén) iga zán nem könnyű lé pést tar ta ni. 

A ma is ko lá já ból sok te kin tet ben ki ve sző fél ben van a krea ti vi tás. Az ered-
 ménycent ri kus szem lé let mód fo lyo má nya ként fe szes tem pó ban kell ha lad ni a
ta na nyag gal, hi szen a pe da gó gus megíté lé sé nek alap ját el ső sor ban az elért ered-
 mé nyek (si ke res érett sé gik, to vább ta nu lá sok ará nya, ta nul má nyi ver se nye ken
va ló sze rep lé sek) je len tik szű kebb és tá gabb kör nye ze té ben egyaránt. Ja va részt
ezek a té nye zők ha tá roz zák meg például a tan tes tü le ti hie rar chiá ban el fog lalt he-
 lyét. Mindeköz ben így ke vés idő ma rad a spon tán öt le tek re, a kí sér le te ző kedv
al ko tó kiélé sé re az osz tály ter mek ben.

A pe da gó gusnak fo lya ma to san ma gas szin ten kell tel je sítenie a szü lői, gyer-
 me ki, tan tes tü le ti, fenn tar tói el vá rá sok gyak ran szi go rúan szá monké rő ter he
alatt. Mun ká ja ré vén fo lya ma to san a „ki ra kat ban” van. Ko ráb ban a ta nár ok ta tó
és ne ve lő te vé keny sé ge sok kal in kább egyen súly ban volt. Ma nap ság ez utób bi
egy re in kább hát tér be szo rul ni lát szik, és az is me ret átadás vá lik/vált do mi náns -
sá. Ter mé sze te sen ne fe led kez zünk el a ta nár tól el várt pre cíz ad mi niszt rá ció drá-
 mai nak is ne vez he tő mér té kű nö ve ke dé sé ről sem! Mun ká ját az elért ered mé -
nyek mel lett szin te ki zá ró lag az ad mi niszt rá ció mi nő sé ge alap ján íté lik meg a
fenn tar tók. Ez sok szor szin tén má zsás súly ként ne he ze dik a pe da gó gus ra: ke mé -
nyen meg ha tá ro zott fe szes ha tár idők van nak, ál lan dó be szá mo lá si kö te le zett sé -
gek, je len tés írá sok (pl. a tag is ko lai rend szer kiépü lé sé vel bo nyo lul tab bá és ne he -
zeb bé vált az in for má ció áram lás az egyes in téz mé nyek kö zött az ál ta lá nos
is ko lák ban). Ez az ad mi niszt rá ció az ön me ne dzse lés egy sa já tos faj tá ját igény li,
amely ben van nak sok kal ke vés bé fel vér te zet tek is, akik eb bé li ké pes sé geik ke-
 vés bé fej lett volta ré vén hát tér be szo rul hat nak, és ne ga tí vabb el bí rá lás alá es het -
nek fe let te seik ré szé ről. 

Egy nem ré gi ben vég zett ku ta tás sze rint (Bu da 2005) je len tős mér ték ben nőt-
 tek a pe da gó gu sok ad mi niszt rá ciós ter hei (a meg kér de zet tek kö zül so kan 70%-
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osnak ne vez ték en nek mér té két!). Legin kább azt ne hez mé nyez ték a ku ta tás ban
részt  ve vők, hogy a vál to zás az ok ta tá si te vé keny ség ro vá sá ra tör té nik, az új
prog ra mok ki dol go zá sa, a szám ta lan fel mé rés (el ső sor ban az OM ré szé ről) az
ér de mi mun ká tól ve szi el az időt. Ki fo gá sol ták a pa pír  ala pú és szá mí tó gé pes
ket tős ad mi niszt rá ciót is. A 72 vá lasz adó ból csak ket ten je lez ték, hogy sze rin tük
a szá mí tó gé pek nek kö szön he tően ja vult a hely zet.

Ma ga az ok ta tá si te vé keny ség is igen je len tős vál to zá so kon ment ke resz tül a
meg kér de zet tek vissza jel zé sei sze rint. Eb ben igen je len tős be fo lyá so ló té nye ző
a fo lya ma tos nak ne vez he tő tör vé nyi sza bályo zás (vál to zó óra szá mok, kü lön fé le
tan ter vek ké szí té se), va la mint a megúju ló kö ve tel mény rend szer kö vet kez mé -
nye (kü lön is ki kell emel ni a két szin tű érett sé gi rend szer be ve ze té se okoz ta vál-
 to zá so kat, új tí pu sú ne héz sé ge ket). Vi szony la gos ál lan dó sá got, fo lya ma tos sá -
got sze ret né nek vég re, ele gük van ab ból, hogy túl sok és túl gyors a vál to zás 
a min den ko ri ok ta tás ügy ben. Ez zel nem a fej lő dés szük sé ges sé gét ta gad ják,
csak sze ret nék, ha kiala kul na egy nem ze ti kon szen zus, és nem a pil la nat nyi 
ér de kek len né nek meg ha tá ro zóak. Hi szen így az ál lan dó vál to zá sok kö vet kez -
té ben nincs esély ar ra, hogy a meg ho zott dön té sek ge ne rál ta vál to zá so kat ér-
 dem ben tud ják ér té kel ni.

A ta ná rok be val lá suk sze rint át la go san más fél órát ké szül nek egy 45 per ces
órá ra. A ko ráb bi más fél-két órá val szem ben most 3-4 órát is igény be vesz al kal -
man ként egy té ma zá ró dol go zat felada tai nak összeál lí tá sa.

A plu ra liz mus a sze rep kö rök bő vü lé se mel lett ma gá val hoz ta a sze rep bi zony -
ta lan sá got is, ami szin tén ko moly fe szült ség kel tő té nye ző. A szak mai felügye let
átala ku lá sa, a ta nár ral szem ben nem egy eset ben el várt, szin te „me ne dzse ri sze-
rep” be töl té se, az igaz ga tó vá lasz tás meg vál to zá sa, az in téz mé nyi au to nó mia kö-
 ve tel mé nyei csak fo koz zák a pe da gó gus el bi zony ta la no dá sát (Var ga 2001).

Relatíve új fo ga lom ként ke rült be az ok ta tás rend sze ré be a mi nő ség biz to sí tás,
amely – po zi tív, elő remu ta tó vo nat ko zá sai mel lett – so kak fe je fö lött mintegy
Da mok lész kard ja ként függ az is ko lai hét köz na pok ban. Ma nap ság egy re ke vés -
bé le het év ti ze des meg sár gult jegy ze tek ből ta ní ta ni, a ko ráb ban meg szer zett tu -
dás szin te nap ról nap ra de val vá ló dik. Pro jek tort, lap to pot, in terak tív táb lát kell
hasz nál ni ko runk technikalizáltságának, igé nyei nek meg fe le lően, amely tech ni -
kai esz kö zök ke ze lé se sok szor em bert pró bá ló feladat le het azon kol lé gák szá má -
ra, akik nem eb ben a „kü tyücent ri kus” vi lág ban szo cia li zá lód tak. A tech ni ka hi-
 he tet len fej lő dé sé vel va ló lé pés tar tás még egye te mi ber kek ben is igen ko moly
stresszfor rás so kak szá má ra. Ezen vál to zá sok kal ter mé sze te sen az in for má ciók
megosz tá sá nak egé szen új mó do za tai is elő tér be ke rül tek, ame lyek korábban so -
ha nem ve szé lyez tet ték a pe da gó gus eg zisz ten ciá ját, em be ri és ta ná ri szu ve re ni -
tá sát. Mi re is gon do lok konk ré tan?
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Már utal tam rá, hogy a pe da gó gus mennyi re a „ki ra kat ban van”. A moz gó kép
rög zí té sé re al kal mas te le fo nok vi lá gá ban a ta ná ri té ve dé sek, eset le ges ba kik né-
 hány óra múl tán már a kü lön fé le kö zös sé gi ol da la kon, is ko lai szá mí tó gé pes üze-
 nőfa la kon buk kan nak fel. Nem egy is ko lai osz tály vi szony la gos „belügye” ma rad
a tör té nés, a szcé na, ha nem pil la na tok alatt akár sok szá zan/ez ren tu do mást sze-
 rez het nek ró la. A mé dia és sze mé lyes ta pasz ta la taink ré vén is saj nos több ilyen
eset ről hall hat tunk, ol vas hat tunk. Sok kal na gyobb nyo más ként ne he ze dik te hát
a pe da gó gus ra a fo lya ma to san ma gas szin ten va ló tel je sí tés kény sze re.

Ter mé sze te sen nem me he tünk el nap jaink egyik leg sú lyo sabb je len sé ge, az
is ko lai erő szak (diá kok egy más sal és akár a ta nár ral szem be ni) el ha ra pó dzá sa
mel lett sem. En nek hát te rét, okait meg sem kí sé rel jük mód szer ta ni kiad vá -
nyunk ban ele mez ni. Az erő sza kos is ko lai ak tu sok lát vá nya és plá ne va la mely
erő sza kos cse lek mény ál do za tá vá vá lása saj nos egy re nö vek vő stresszfor rás a ta-
 ná rok szá má ra. A 20. szá zad ele jén (és azért még alap ve tően a szo cia lis ta érá ban
is) a pe da gó gus szin te meg fel leb bez he tet len te kin tély nek szá mí tott, aki fi zi kai -
lag szin te tel jes biz ton ság ban érez het te ma gát ta nít vá nyai tól, azok gond vi se lői -
től. Szo mo rúan kons ta tál hat juk, hogy ez a tár sa dal mi presztízsből fa ka dó vé-
 dett ség má ra a múlt ho má lyá ba vész. Torz ér ték rend sze rű osz tály kö zös sé gek ben
gya kor ta az szá mít „jó fej nek”, aki be szól, el lenáll a ta nár nak, ne adj’ is ten még
bán tal maz za is őt. Igen komp lex je len ség ről van szó, amely nek sok té nye zős pszi-
 cho ló giai-szo cio ló giai hát te ré re csak utal ha tunk je len ke re tek közt.

Az ér ték vál ság krí zis ál la po tá ban így össze ha son lít ha tat la nul ne he zebb a pe-
 da gó gus dol ga, mint elő deié volt. A diá kok füg gő sé ge, ki szol gál ta tott sá ga sok kal
in kább meg szűnt, helyette egy re in kább a ta nár ki szol gál ta tott sá ga fokozódik.
A de mok ra ti kus átala ku lás ma gá val hoz ta azt a vál to zást, hogy a szü lők, de sok-
 szor ma guk a diá kok is egy re nö vek vő mér ték ben vin di kál ják ma guk nak a jo got
a ta nár mun ká já ba va ló be le szó lás ba. Nem egy he lyen a szü lők igen erős nyo-
 mást fej te nek ki, hogy gye re kei ket mely ta ná rok ta nít sák a tan tes tü let tag jai kö -
zül. Az is ko lai ala pít vá nyok ba va ló szü lői be fi ze té sek nagy ság rend je (ami re saj-
 nos igen csak rá szo rul nak nap jaink is ko lái!) több eset ben mo rá li san ne he zen
vál lal ha tó hely zet be hoz za a ta nárt egy adott diák tel je sít mé nyé nek megíté lé sé -
ben. Ki mond va-ki mon dat la nul sok he lyen mű kö dik ez a rend szer, amely ben
rend sze rint az is ko la ve ze tés vagy a fenn tar tó presszió ja nyil vá nul meg a ta nár fe -
lé. Ez a je len ség több pon ton is igen ko moly sze rep konflik tust okoz, amellyel
meg küz de ni gyak ran nem is iga zán si ke rül a pe da gó gus nak. Ugyanak kor mint -
egy „pszi chés zár vány ként” önemész tő, mé te lye ző té nye ző vé vál hat. 

Ál ta lá ban is ki fe je zet ten prob le ma ti kus nak ne vez het jük a szü lők kel szem be -
ni te kin tély kér dé sét. Kuczi (2001) sze rint meg szűnt, il let ve más elő je let ka pott a
pe da gó gu sok és a szü lők köz ti tár sa dal mi tá vol ság. Megíté lé se sze rint a kis fi ze -
tés ből adó dó ala csony tár sa dal mi presz tízs nél még fon to sabb a szak mai pro fesz-
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szio na li zá ció hiá nya. A ta nár és a szü lő ugyanazt a nyel vet hasz nál ja az is ko lai
kér dé sek, prob lé mák meg be szé lé sé nél. Nincs szak mai nyelv, amely nek se gít sé -
gé vel vi lá go san el le het ha tá rol ni egy más tól a laikusi és szak mai sze re pe ket. En -
nek kö vet kez mé nye fo gal ma zó dik meg ab ban a gya ko ri pa nasz ban, hogy a szü-
 lők be le szól nak az is ko lai mun ká ba.

A tö me ges mé re tű nek ne vez he tő el sze gé nye dés kö vet kez mé nye ként egy re
na gyobb a csa lá dok anya gi hely ze tén ala pu ló kont raszt a diá kok kö zött. Az élet
„ár nyé ko sabb” ol da lán élő ta nu lók szá má ra igen fruszt rá ló nap mint nap szem-
 be sül ni te he tő sebb csa lád ból szár ma zó tár saik élet mi nő sé gé vel. Ez to váb bi po-
 ten ciá lis konflik tu sok for rá sát je len ti, amely hely ze tek ke ze lé sé re a pe da gó gus -
nak szin tén ké szen kell áll nia. De ter mé sze te sen sok más egyéb re is.

A ta ná rok kal szem be ni sok ré tű el vá rásrend szer igen ala pos be mu ta tá sát
nyújt ja Bagdy Emő ke.

„Ho va to vább azt vár juk a pe da gó gu sok tól, hogy egy sze mély ben kép vi sel -
jék:

1. a sze mé lyi ség for má lás ban be töl ten dő evolutív (fej lesz tő-fej lesz té si) funk-
 ciót,

2. az ok ta tó, is me ret átadó funk ciót: te hát „edukátorok” le gye nek,
3. teljesítsék a csa lá di szo cia li zá ció mu lasz tá sá ból rá juk há ru ló reedukatív-

korrekciós (vagy te rá piás) funk ciót,
4. legyenek za var felis me rő, szű rő diag nosz ták,
5. a csa lád dal va ló kap cso lat ban vál lal ják a fa mi liá ris rek reá ciós (csa lád gon -

do zó, csa lád te ra peu ta) funk ciót, és
6. a gyer mek sze mé lyi ség fej lő dé si, ma ga tar tá si za va rai nak hely re ho zó (pszi-

choterapeutai) funk ció ját.” (Bagdy–Telkes 1990, 19. o.).

Ter mé sze te sen ezen el vá rá sok mindegyi ké nek ma gas szin ten meg fe lel ni kép te -
len ség.

Hankiss (2001) kü lön is kieme li a pe da gó gu sok nor ma köz ve tí tő sze re pét:
„Van nak azon ban em be rek, aki ket a tár sa da lom töb bé-ke vés bé ki re keszt eb ből a
ter mé ke nyí tő küz de lem ből az zal, hogy rá juk bíz za a tár sa dal mi nor mák ve zér -
kép vi se le tét, így pél dául a ta ná ro kat, akik től el vár ja, hogy ta nít vá nyaik nak, s
még jó val in kább ta nít vá nyaik apu kái nak és anyu kái nak, vagyis az egész köz vé -
le mény nek a szí ne előtt hir des sék és kép vi sel jék min den sza vuk kal és tet tük kel a
kiala kult tár sa dal mi nor ma rend szert. A tár sa da lom ter mé sze te sen min den vá-
 lasz tott és ki ne ve zett tiszt ség vi se lő jé től el vár ja, hogy a kiala kult tár sa dal mi át-
 lag nor mák sze rint él jen. Ez az igény azon ban fo ko zot tan, sok szo ro san ér vé nye -
sül a ta ná rok kal szem ben, mert ők a fel nőtt tár sa da lom elő re tolt elitcsapatai,
va da kat té rí tő s ne ve lő ál do za tos misszio ná riu sai, rend fenn tar tó ala ku la tai, hír-
 szer zői és dip lo ma tái.” (Hankiss 2001, 250. o.).
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Vé le mé nyem sze rint a ne héz ség leg főbb okai nak egyi ke épp ab ból fa kad,
hogy a tár sa da lom, a csa lá dok a gyer mek ne ve lés túl zot tan is nagy „sze le tét” kí-
 ván ják a pe da gó gus tár sa da lom ra tes tál ni. Mindezt pe dig te szik egy olyan sa já tos
tár sa dal mi kö zeg ben, amely ben – saj nos köz hely sze rű a megál la pí tás – egy re in-
 kább nyo ma vész a klasszi kus ér te lem ben vett mo rá lis ma ga tar tás nak, ér ték -
rend szer nek. Nem könnyű meg küz de ni a pe da gó gus nak a tö meg kom mu ni ká -
ciós esz kö zök ből ára dó, sok szor igen ár tó szo cia li zá ciós ha tá sok kal: gon dol junk
itt az erő szak ra, az al ko hol- és drog fo gyasz tás ra, a tel je sít ménycent ri kus sá si lá -
nyult sze xua li tás ra. 

A vál to zó ban lé vő is ko lai kom mu ni ká ciós me cha niz mu sok a ta ná ro kat ko-
 moly ne héz sé gek elé ál lít hat ják. Így ír er ről a kom mu ni ká ció ku ta tás ne ves ha zai
szak em be re, Bu da Bé la: „…a ha gyo má nyos is ko la a kom mu ni ká ciós di men ziót
le szű kí tet te a ver bá lis kom mu ni ká ció ra, és a ta nár ré szé ről az ok ta tó mun ka (és
tu laj don kép pen a ne ve lés) sza bá lyo zá sát a ha tal mi esz kö zök től vár ta, ke vés he-
 lyet hagy va a vi sel ke dé si, il let ve a nem ver bá lis meg nyil vá nu lá sok nak. Gyer mek -
kor ban a tes ti fe nyí tés, ké sőbb az in téz mény ből va ló el tá vo lí tás is sze re pelt a
bün te tőesz kö zök kö zött. A mo dern pe da gó giát az esz kö zök fi no mo dá sa jel lem -
zi, ami a ta ná ri kom mu ni ká ció ban na gyobb hang súlyt ka pott. Mindez a ta ná ri
mun kát ne he zí ti, kü lö nö sen ha te kin tet be vesszük, hogy a csa lá di ne ve lés és 
a tár sa dal mi lég kör ma már nem te kin tély el vű és nem en ge del mes ség re kon di -
cio nál, te hát a ta nu lók nem al kal maz kod nak annyi ra au to ma ti ku san az is ko lai
sza bá lyok hoz, nem egyér tel műen nor ma szá muk ra a ta nár ké ré se, kí ván sá ga.”
(Bu da, 2004, 19. o.) Az is ko lai hét köz na pok bo nyo lult kom mu ni ká ciós dzsun ge -
lé ben (gon dol junk csak a nemegy szer 35–38 fős osz tá lyok ra!) igen meg ter he lő
feladat a pe da gó gus szá má ra a ver bá lis és fő ként a nem verbális kom mu ni ká ció
nyo mon kö ve té se. Az emo cio ná lis meg ter he lést nem könnyű fel dol goz ni. Ne héz
pe da gó giai hely ze tek so rán és egyéb más (pl. ma gán éle ti) lel ki ter hek mel lett
ezek is le het nek ki me rí tőek. Ha mindez a ta nár lel ki is me re tes sé gé vel, igé nyes sé -
gé vel, ön ma gá val szem ben ál lí tott ma gas tel je sít mény mér cé jé vel ta lál ko zik, az a
kiégés szind ró má já hoz ve zet het (Bu da 2004). 

A lel ki leg igen meg ter he lő té nye zők egyi ké nek szá mít még az a tény, hogy a
pe da gó gu sok mun ká já nak anya gi–er köl csi megíté lé sé ben igen ne he zen azo no -
sít ha tó a tény le ges tel je sít mény. A ta nár a ta nít vá nyai közt és a ta nít vá nyaiért
zárt aj tók mö gött dol go zik. Mun ká já nak csak szin te egy-egy ez re lé két ítél he tik
meg az órá já ra eset leg be lá to ga tó fe let te sei, kol lé gái. (Hankiss 2001). A zárt aj tók
mö göt ti mun ka vég zés kö vet kez té ben a ta ná rok nak alig van össze ha son lí tá si
alap juk, ön ma guk mun ká já nak mi nő sé gét is igen ne héz ke sen ítél he tik meg.

Csöp pet sem hí zel gő ta lán a kép, amit az utób bi idő szak ban be kö vet ke ző vál-
 to zá sok ról fes tet tünk. Igaz ság ta la nok len nénk azon ban, ha meg fe led kez nénk a
vál to zá sok, a tár sa dal mi átala ku lás po zi tív ho za dé kai ról.
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So ha ennyi le he tő ség nem nyílt még a pe da gó gus tár sa da lom előtt vi lág -
szem lé le tük, mód szer ta ni-pe da gó giai-pszi cho ló giai kultúráltságuk bő ví té sé re.
Szám ta lan is ko la tart fenn kap cso la tot test vér is ko lák kal a vi lág kü lön fé le or szá -
gai ból, rend sze re sek a kü lön fé le szak mai együtt mű kö dé si pro jek tek más or szá -
gok pe da gó gu sai val. Ezek a ta lál ko zá sok, együtt mű kö dé sek szé le sí tik a ta ná rok
szak mai ho ri zont ját, nap ra ké szek le het nek a legújabb mód sze rek fel hasz ná lá -
sát, ered mé nyes sé gét il le tően. Meg szám lál ha tat lan akk re di tált kép zés vár ja a
pe da gó gu so kat a leg kü lön fé lébb té mák ban. Ezek a kép zé sek le he tő sé get nyúj-
 ta nak ar ra, hogy új kom pe ten ciák ra te gye nek szert, új tu dá sok bir to ká ba ke rül -
je nek. A meg szer zett tu dás át té te le sen se gí ti/se gít he ti ön bi zal muk erő sö dé sét
(pl. ké pe sek lesz nek „ural ni” a tech ni kát), ami az tán jó té ko nyan hat hat is ko lai
mun ká juk ra. 

Öröm te li je len ség to váb bá, hogy a vál to zó tár sa dal mi kö ve tel mé nyek re és el-
 vá rá sok ra rea gál va gyö ke re sen átala kult a ta nár kép zés rend je a fel ső ok ta tás ban.
Je len tő sen meg nőtt a ta nár  sza kos hall ga tók pszi cho ló giai kép zé sé nek sú lya és
ará nya. A pszi cho ló giai ta pasz ta lat szer zés, ön- és társ megis me rés ko ráb ban csak
in kább szű kebb kör ben al kal ma zott mó do za tai ban ve het nek részt a hall ga tók
ha zánk ban. Egy re in kább ter je dő ben van nak a kép zés ke re tein be lül a lé lek ta ni
cso port mun ka kü lön bö ző vál to za tai, amelyek segítségével kis  cso por tos ke re tek
közt a hall ga tók pszi cho ló giai jár tas sá ga, szem lé let mód ja, „esz kö zös sé ge” je len -
tős mér ték ben fej lőd het. A pá lya szo cia li zá ciós orien tált sá gú stú diu mok le he tő -
sé get nyúj ta nak ar ra, hogy sok kal ár nyal tabb ké pet kap has sa nak leen dő hi va tá -
suk szép sé gei ről és ne héz sé gei ről a ta ná ri pá lyá hoz kap cso ló dó affi ni tá su kat,
kom pe ten ciá ju kat il le tően (Tú ri 1996). Az ala po sabb és ki dol go zot tabb pá lya -
kép egy megala po zot tabb dön tés meg ho za ta lát te szi le he tő vé. Va ló ban akar-
 nak-e pe da gó gu sok len ni, vál lal ják-e a vá lasz tott hi va tás sal együtt já ró igen ne -
héz ter he ket? 

A lé lek ta ni cso port mun ka egye te mi hall ga tók szá má ra tör té nő be ve ze té sé -
ben út tö rő sze re pet vál lalt a Kos suth La jos Tu do mány egye tem Sze mé lyi ség- és
Kli ni kai Tan szé ké nek ve ze tő je, Bagdy Emő ke. Mun ka tár sai val 1985-ben kezd-
 ték el azt a kí sér let so ro za tot, amely nek cél ja ként a kö vet ke ző ket fo gal maz ta meg:
„Hi tünk megerő sí té sé nek és a pe da gó gu so kat kép ző kol lé gák meg győ zé sé nek
vá gya haj tott min ket olyan pró bál ko zá sok fe lé, ame lyek ben je len leg is ak tí van
te vé keny ke dünk. Azt a célt tűz tük ki, hogy a pszi cho ló giai mód szer tan ból ki-
emel jük, össze gyűjt sük mind azon tech ni ká kat, tré nin ge ket, ame lyek a pe da gó -
gu si sze mé lyi ség „eszközösítésében” sze re pet játsz hat nak, tré nin ge ket, ame lyek
nö ve lik az em pá tiás (be leélő-megér tő) ké pes sé get, tu da to sít ják a kap cso la ti 
erő tér ben le het sé ges in terak tív lé pé se ket, erő sí tik a hi te les kom mu ni ká ciót, az
in ter per szo ná lis ér zé keny sé get, és se gít sé get nyúj ta nak a jö ven dő pe da gó gu sok -
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nak ah hoz, hogy a kri ti kus szak mai sze rep hely ze tek ben fel ké szül ten és ha té ko -
nyan mű köd hes se nek.” (Bagdy 1991, 95. o.).

Gya kor la ti lag et től az idő pont tól (a ’80-as évek kö ze pé től), et től a ta nár kép -
zést megújí tó kez de mé nye zés től szá mít hat juk a hall ga tók egé szen új szem lé le tű
kép zé sét or szág szer te. A deb re ce ni kez de mé nye zés mintegy mo dell ként szol gált
más fel ső ok ta tá si in téz mé nyek szá má ra is. Sok he lyen vált így ez az új faj ta –
hang sú lyo zot tan pszi cho ló giai, gya kor lat orien tált – meg kö ze lí tés mód a meg-
 úju  ló ta nár kép zés szer ves ré szé vé.

Vé ge ze tül fon tos még megem lí te nünk a kü lön fé le re form pe da gó giák és egy-
 há zi is ko lák el ter je dé sé nek igen po zi tív fej le mé nyét. Ezek ben az ok ta tá si in téz -
mé nyek ben rend sze rint sok kal na gyobb hang súlyt fek tet nek a klasszi kus ta ná ri
ne ve lői te vé keny ség és ha tás rend szer ki bon ta koz ta tá sá ra. Több nyi re igen sta bil,
kiér lelt ér ték rend szer mű kö dik, amely ben év szá za dos ha gyo má nyok öl te nek
tes tet a modernitás mel lett. A ta nár–diák kap cso lat sok kal sze mé lye sebb le het,
együtt átélt jel lem for má ló él mé nyeik sok szor lé nye ge sen na gyobb erő vel hat hat -
nak. Var ga Mik lós né meg fo gal ma zá sá ban: „Az al ter na tív pe da gó gia krea tív pe-
 da gó gust igé nyel, ami nek lé nye ge a spon ta nei tás, amely a sze mé lyi ség nyo ma té -
kos je len lé tét kí ván ja. Ez a szem lé let mód ma gá val hoz ta a ter mé szet ba rát, a
ho lisz ti kus vi lág szem lé le tű, a so kol da lú ne ve lő kí vá nal mait is. A haj da ni tu dós
ka rak tert fel vált ja az al ko tó pe da gó gus tí pu sa, amely ugyan csak nem nél kü löz -
he ti a tu do má nyok ban va ló jár tas sá got. A kor ki hí vá sa kí sér le te ző, ku ta tó, kli ni -
kus sze rep kör re ins pi rál ja a pe da gó gust.” (Var ga 2001, 206. o.).

Min den képp fon tos nak tar tom, hogy rö vi den es sék szó eme könyv ke re tei
közt is egy olyan je len ség ről, ami a min den ko ri ok ta tó-ne ve lő mun kát, a pe da -
gó gus ál tal irá nyí tott in for má ció-átadá si fo lya ma tot igen je len té keny mér ték ben
be fo lyá sol ja. Ez pe dig a hu mán szak mák kép vi se lői re oly jel lem ző kiégés je len -
ség kö re. Azért ér de mes er re ki tér ni, mert saj nos a Gé niusz Prog ram (és egyéb
kép zé si mó dok, tan fo lya mok) kép zé sei ben is ta lál koz tunk/ta lál koz ha tunk olyan
pe da gó gu sok kal, akik eme sa já tos je len ség jel leg ze tes tü netegyüt te sét mu tat ják.
Né hány alap fo ga lom, szak iro dal mi hi vat ko zás se gít sé gé vel sze ret ném azt be mu -
tat ni, hogy mi ről is van szó. Ezek ből lát ni fog juk majd, hogy mennyi re meg ter -
he lő és ne héz feladat le het azon kol lé gák szá má ra kép zést tar ta ni, aki ket épp eb -
ben a le tag ló zó és akár tel je sen mo ti vá lat lan ná te vő élet hely zet ben „ér” a kép zés.
Azért is lé nye ges té nye ző ez, mert egy-egy ne ga tí vabb han gu lat ban lé vő cso port -
tag az egész (eset leg ko ráb ban lel kes, együtt mű kö dő) cso port han gu la tát, együt-
 tes mun ká já nak mi nő sé gét is dön tő mér ték ben be fo lyá solhatja. A kép zők/tré ne -
rek azon ban sze ren csé re nin cse nek re mény te len hely zet ben! Sok szor ugyanis
épp egy lel ke sí tő erő vel ha tó, len dü le tes, szín vo na las kép zés/tré ning le het az,
amely át se gí ti a holt pon ton a kiégett ség ál la po tá ban szen ve dő kol lé gát. Az
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együtt átélt po zi tív él mé nyek től, a cso port tá mo ga tó ma ga tar tá sá tól az adott pe-
 da gó gus mintegy „új erő re” kap hat, ki me rült ener giarak tá rai fel töl tőd het nek.
Az új im pul zu sok ré vén vissza nyer he ti meg té pá zott mo ti vált sá gát, a ta ná ri hi va -
tás szép sé gé be és hasz nos sá gá ba ve tett hi tét. Ezek az élet hely ze tek min den kép -
ző/tré ner szá má ra iga zi ki hí vást je len tő szi tuá ciók.

Maslach ku ta tá sai so rán a mun ka he lyen gór cső alá vet te az in di vi duá lis, va-
 la mint azon per szo ná lis té nye ző ket, me lyek sze re pet játsz hat nak a kiégés kiala -
ku lá sá ban.

Ku ta tá sai sze rint ezek a munkahelyi tényezők az alábbiak: 
Maslach, Schaufeli és Leiter (1993) öt kü lön bö ző fog lal koz ta tá si cso portka te -

gó riát ál la pí tott meg. Ame ri kai, il let ve hol land ku ta tá si ered mé nyeik sze rint a
pe da gó gu sok fog lal ják el a legel ső he lyet a ve szé lyez te tett ség szem pont já ból.

Vé le mé nyük sze rint az aláb bi mun ka he lyi té nye zők já rul nak hoz zá a kiégés
meg je le né sé hez: 

• túl ter he lés
• időbeli nyo más
• sze rep konflik tu sok
• szerep-két ér tel mű ség
• sza ba di dőhiány
• in for má cióhiány
• túl zott kont roll
• túl zott au to nó mia

Forney, Wallace-Schutzmann és Wiggens (idézi Herr 1997) 24 pá lya ta nács adó
szak em ber rel ké szí tet tek fel mé rést, akik ar ról szá mol tak be, hogy a kiégés je len -
sé ge olyan kör nye ze ti fel té te lek kel hoz ha tó kap cso lat ba, mint

• az ál lan dóan is mét lő dő mun ka felada tok
• az elő re ju tá si le he tő sé gek hiá nya
• túl ter he lés
• vissza jel zés sel és el lenőr zés sel kap cso la tos kér dé sek
• szer ve ze ti po li ti ka
• una lom
• a szo ros ha tár idők 

Ha va la ki úgy te kint a kiégés re és a stressz re, mint egy más sal kap cso lat ban lé vő
je len sé gek re (Maslach el kép ze lé se sze rint), ak kor azt a kö vet kez te tést fog ja le-
 von ni, hogy a kiégést éppúgy ki vált hat ja a túl ter he lés, mint a na gyon za va ró
egyé nek kel foly ta tott mun ka. Sarason és Johnson a mun ká val va ló elé ge dett ség
mé ré sé vel vizs gál ták a kiégést, és úgy ta lál ták, hogy az élet be li ne ga tív vál to zá -
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sok és a mun ká val va ló megelé ge dés csök ke né se pár hu za mo san je len tek meg
(Herr 1997).

Mathews 1990-ben a Maslach-féle Burnout Inventory, a Spielberger-féle szo-
 ron gást mé rő kér dő ív és egy sa ját esz köz se gít sé gé vel össze ha son lí tot ta az egész-
 ség ügyi te rü le ten, a bank szak má ban, a szo ciá lis te rü le ten, az ipar ban, az ok ta -
tás ban és a pos tai szol gál ta tás ban dol go zók kiégés sel, szo ron gás sal és ér zel mi
ki me rü lés sel kap cso la tos vá la szait. 

Ál ta lá nos ság ban megál la pít ha tó, hogy a szo ciá lis te rü le ten dol go zók je lez tek
a leg ma ga sabb arány ban kiégé si tü ne te ket, szo ron gást és ér zel mi ki me rü lést. Ez-
után az ok ta tás kö vet ke zett mindegyik pa ra mé ter szem pont já ból. A töb bi fog-
 lal ko zás cso port vi szont el té ré se ket mu ta tott e há rom di men zió sú lyos sá gá ban
(pl.: a bank szak ma mu tat ta a legala cso nyabb ér té ket a kiégés te kin te té ben, de
nem így a szak mai fe szült ség és az ér zel mi ki me rült ség szem pont já ból).

A ku ta tá sok ból egyér tel műen ki tű nik, hogy a pe da gó gushi va tás min den -
képp a kiégés szem pont já ból legin kább ve szé lyez te tett szak mák egyi ke. A pe da -
gó gu sok szá má ra szer ve zett kü lön bö ző kép zé sek so rán min dig tisz tá ban kell az -
zal len nünk, hogy a tár sa dal mi gon dok mi lyen ezer fé le vál to za tos ság gal
je len het nek meg (és en nél fog va be fo lyá sol hat ják is!) kép zé sein ken/tré ning -
jeinken. A si ke res, ha té kony kép zés ér de ké ben így min den képp szük sé ges ezek -
re a hely ze tek re legalább gon do lat ban né mi képp fel ké szül ni. En nek hiá nyá ban
az együtt el töl tött órák élet ide gen né vál hat nak, a részt ve vők nem élik át azt,
hogy a kép zés iga zán hat ha tós se gít sé get nyúj tott min den na pi szak mai prob lé -
máik ke ze lé sé hez.
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Az ok ta tás nem ar ról szól, 
hogy meg töl tünk egy csöb röt,

ha nem hogy meg gyúj tunk egy tü zet. 
Al bert Eins tein 

2. A fel nőtt ok ta tás jel leg ze tes is mér vei

A Ma gyar Gé niusz Prog ram kép zé sei ben az el múlt kö zel két év so rán majd nem
13 000 sze mély vett részt, és a pro jekt vé gé re ez a lét szám meg ha lad ja a 15 000 főt
a ko ráb biak ban már leír tak sze rint. Te kin tet tel ar ra, hogy a kép zé sek részt ve vői
fel nőt tek vol tak (és lesz nek a pro jekt le zá rá sáig tar tó hó na pok ban), bát ran ki je -
lent het jük, hogy az el múlt éve ket te kint ve a leg na gyobb vo lu me nű szisz te ma ti -
kus fel nőtt kép zés va ló sult meg ha zánk ban eb ben az idő szak ban. A kép zé sek
egyik leg fon to sabb és leg meg ha tá ro zóbb ele mét is je len tet te ez egy ben, hi szen a
fel nőt tek ok ta tá sa ese té ben szá mos olyan egye di sa já tos ság van (a részt ve vők
élet ko rá ból, élet- és mun ka ta pasz ta la tai ból szár ma zó jel lem zők, mo ti vá cióik,
megis me rő fo lya ma taik el té rő volta az alap-, kö zép- és fel ső fo kú ok ta tás ala nyai -
nak is mér vei től stb.), me lyek re te kin tet tel kel lett len ni a kép zé sek meg ter ve zé sé -
ben és meg va ló sí tá sá ban. Ezek kö zül több olyan elem is van, ame lyek re a könyv
más ré szei ben az adott te ma ti kus rész hez kap csol tan (pl. a si ke res pre zen tá ció
ké szí té sé nek szem pont jai, cso port di na mi kai je len sé gek stb.) té rek ki. 

A já ték gyűj te mény ben („JÁ-TÉKA”) be mu ta tás ra ke rü lő já té kok/gya kor la tok
ese té ben is igyek szem leír ni, hogy egy adott já ték le ve ze té sé ben mi lyen el té ré sek
vár ha tók an nak függ vé nyé ben, hogy a cso por tot diá kok vagy fel nőt tek al  kot ják.
Te szem ezt kü lö nös te kin tet tel ar ra is, hogy a ter vek sze rint ha ma ro san in du ló
„Te het ség hi dak” kiemelt pro jekt ke re tein be lül szer ve ző dő fej lesz tő fog lal ko zá -
sok, tré nin gek fő cél cso port ja már nem a fel nőt tek, ha nem ma guk a diá  kok lesz-
 nek (http://geniuszportal.hu/content/tehetseghidak). Ugyanak kor hasz nos nak
tartom azt, hogy egy rö vid fe je zet ke re tei közt ki tér jek né hány ál ta lá nos szem-
 pont ra, ame lyek a fent meg fo gal ma zot tak sze rint meg ha tá ro zóak le het nek a fel-
 nőt tek kép zé sét te kint ve. 

Az utób bi év ti zed ben öröm mel kons ta tál hat tuk, hogy Ma gyaror szá gon is
ter je dő ben és megúju ló ban van az andragógia szak tu do má nyos (el mé le ti és
mód szer ta ni) hát te re: szín vo na las el mé le ti összeg zé sek, ta nul má nyok, alap-
 köny vek je len tek meg. A fel nőt tek kép zé sé nek sú lyát az is jel zi, hogy nap jaink ra
az or szá gunk ban mű kö dő fő is ko lák és egye te mek leg több je ese té ben ta lál koz -
ha tunk andragóguskép zés sel. Bő ven ta lál te hát se géd anya got, aki ala po sab ban
el akar mé lyed ni ezen a sa já tos in ter disz cip li ná ris beágya zott ság gal jel le mez he -
tő te rü le ten.



31

I. A kép zé sek/tré nin gek meg tar tá sá nak el mé le ti hát te re és gya kor la ti kér dé sei

3. A fel nőtt kép zés hely ze te nap jaink ban

Nap jaink ra tel jeskö rűen el fo ga dott né zet az, hogy bi zo nyos idő kö zön ként meg
kell újí ta nunk is me re tein ket, eset leg tel je sen új szak má kat kell el sa já tí ta nunk
éle tünk so rán. Az egyes elő rejel zé sek sze rint (van nak olyan or szá gok, ahol ez
már na pi rea li tás!) az egyes mun ka kö rök köz ti vál tás időcik lu sa 3–5 év re csök-
 ken. Bi zo nyos ér te lem ben nem kell hogy meg le pőd jünk ezen, hi szen eg zakt
mun ka lé lek ta ni ku ta tá sok jel zik: egy át la gos ké pes sé gek kel ren del ke ző mun ka -
vál la ló akár 2000 (!) kü lön bö ző mun ka kör be töl té sé re is al kal mas le het. A fo lya -
ma tos ok ta tás és kép zés így nél kü löz he tet len ah hoz, hogy a mun ka adók és mun-
 ka vál la lók lé pést tud ja nak tar ta ni az ál lan dóan vál to zó tech ni kai-tech no ló giai
fo lya ma tok kal, az új tu do má nyos ered mé nyek kel. A kö zel jö vő ben egy re in kább
ar ra kell „be ren dez ked nie” a mun ka vál la ló nak, hogy dol gos év ti ze deit ré szint az
„is ko la pad ban” kell töl te nie. Aki nem nyi tott ez iránt és nem ké pes tar ta ni a lé-
 pést a kor és a mun ka erő piac dik tál ta ke mény fel té te lek kel, az előbb-u tóbb eg-
 zisz ten ciá li san ne héz (akár ki lá tás ta lan) hely zet be is ke rül het.

Az 1970-es évek re te he tő (ami kor is szin te fel tar tóz tat ha tat la nul meg nőtt 
a mun ka nél kü li ség a vi lág ban), hogy a szak em be rek ben iga zán tu da to so dott a
per ma nens ta nu lás je len tő sé ge. A kér dés sú lyát jel zi, hogy 1996-ot az egész
éle ten át tar tó ta nu lás nem zet kö zi évé nek nyil vá ní tot ták. 2000-ben lá tott nap-
 vi lá got az Eu ró pai Bi zott ság ál tal kiadott, stra té giai fon tos sá gú je len tés, a Me-
 mo ran dum az élet hosszig tar tó ta nu lás ról. A do ku men tum az új év ez red ki -
hí vá sait és az er re adott vá la szo kat fo gal maz za meg. Fon tos is mér ve a do ku -
men tum nak, hogy ok ta tás, ne ve lés he lyett a ta nu lás sze re pét eme li ki, az
egyént ál lít ja a ta nu lá si fo lya mat kö zép pont já ba. Az Eu ró pai Unió tag ál la mai a
lissza bo ni csúcs ta lál ko zón (2000. már cius) in dí tot tak el egy új stra té giát, mely
a gaz da ság po li ti ka har mo ni zá lá sát tűz te ki el sőd le ges cél ként. Az el fo ga dott
aján lá sok meg ha tá ro zó mó don be fo lyá sol ták a tag ál la mok ban fo lyó kép zés
szint jeit és for máit. Bár az ok ta tás kér dés kö re to vább ra is az egyes tag ál la mok
nem ze ti ha tás kö ré be tar to zik, az Unió át gon dolt har mo ni zá ció val igyek szik
meg te rem te ni a kü lön bö ző or szá gok ban fo lyó ok ta tás vi szony lag egy sé ges kö-
 ve tel ményrend sze rét, a mun ka erő kép zett sé gé nek szín vo na lát. Az ok ta tás, a
kü lön bö ző kép zé sek össze han go lá sa már csak azért is kiemel ke dő te rü let,
mert csak ilyen mó don va ló sít ha tó meg az, hogy az egyes dip lo mák, bi zo nyít -
vá nyok el fo gad ha tó vá vál ja nak a ta gor szá gok kö zött. Az Eu ró pai Ta nács 2001-
ben fel kér te az Ok ta tá si Ta ná csot egy hely zet elem ző je len tés ké szí té sé re, me-
 lyet az tán Stock holm ban mu tat tak be. Az így el ké szült elem zés alap ján egy
mun ka prog ra mot ál lí tot tak össze, amely ben 3 fő stra té giai cél ki tű zés nyer
meg fo gal ma zást össze sen 42 kulcs te rü let re ki ter je dően. 
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Fej lő déstör té ne tét te kint ve el mond ha tó, hogy az élet hosszig tar tó ta nu lás ak -
kor ke rült iga zán a fó kusz ba, ami kor egyér tel mű ku ta tá si ered mé nyek is bi zo -
nyí tot ták, hogy a fel nőtt kép zés rend kí vül faj sú lyos gaz da ság fej lesz té si té nye ző.
Ré geb ben a fel nőtt kép zés csu pán azok nak a fel nőt tek nek je len tet te a pót ló la gos
ta nu lá sát, akik a meg fe le lő élet kor ban nem tud ták be fe jez ni ál ta lá nos vagy kö-
 zép is ko lai ta nul má nyai kat. Má ra a fel nőtt kép zés fo gal ma szé les kö rűen ki bő vült,
je len tő sé ge meg nőtt. Kiemelt te rü let lett a mun ka erő-pia ci kép zés, a mun ka he lyi
bel ső kép zé sek, a szá mí tás tech ni kai, mi nő ség biz to sí tá si kép zé sek és a nyel vi
kép zé sek. Az utób bi év ti zed ben ha zánk ban is vég bement a fel nőtt ok ta tás tör vé -
nyi hát te ré nek kiala kí tá sa, mi nő ség biz to sí tá si előírá sok lát tak nap vi lá got, el len-
őr zé si rend szer épült ki, ki dol go zás ra ke rül tek a fel nőtt ok ta tás sal fog lal ko zó cé -
gek akk re di tá ció já nak szem pont jai, kö ve tel mé nyei. A szer ve ze ti ke re tek mel lett
azon ban nem ke vés bé fon tos a fel nőtt kép zés tar tal mi-mód szer ta ni megújí tá sa
sem. Saj nos még min dig meg fi gyel he tő je len ség, hogy a fel nőtt kép zés ben so kan
ke vés bé fon tos te rü let nek tart ják a mód szer tant (Hal mai Csa bá né: A fel nőtt kép -
zés hely ze té ről, http://www.hcsventura.hu/Flnttkpzs/Fkhelyzet.html).

Egyelő re ki je lent he tő, hogy a fel nőtt ok ta tás egé szét te kint ve ha zánk ban nem
tör tént meg tel jes mér ték ben a köz ok ta tás kü lön bö ző szint jein már meg ho no so -
dott és jó ha tás fok kal mű kö dő mód sze rek, tech ni kák innovatív beépí té se. Az
ok ta tá si pia con lát ha tó mó don egy re sür ge tőbb a meg ren de lők azon igé nye,
hogy az is me ret átadó kép zé sek he lyé be a gya kor lat orien tált, ké pes ség fej lesz tő
kép zé sek lép je nek. Egyér tel mű ki hí vás te hát a szem lé let vál tás a fel nőtt ok ta tás
„meg ren de lői” ol da lán ál ló szer ve ze tek, vál la la tok igé nyei hez, a pia ci el vá rá sok -
hoz va ló ru gal mas al kal maz ko dás ér de ké ben.

4. A fel nőtt ok ta tás pszi cho ló giai alap jai

Edward Lee Thorndike (1932) ame ri kai pszi cho ló gus szá mít az egyik út tö rő nek
a fel nőtt ko ri ok ta tás pszi cho ló giai alap jai nak meg te rem té sé ben. Ku ta tá sai so rán
igye ke zett meg ta lál ni a fel nőtt ko ri ta nu lás pszi cho ló giai lag meg ra gad ha tó sa já -
tos sá gait. Vizs gál ta például az ész le lé si je len sé ge ket, a fi gye lem, il let ve a meg fi -
gye lés ala ku lá sát, az egy sze rű és a bo nyo lult szo ká sok ta nu lá sát, az em lé ke ze tet,
a megér tést stb. Thorndike a tel jes em be ri élet re ki ve tít ve ál la pí tot ta meg a ta nu -
lá si ké pes sé gek ál ta lá nos fej lő dé si ten den ciá ját. Megál la pí tá sai sze rint a ta nu lás
op ti mu ma a 25. élet év kö rü li idő szak ra esik. Et től kezd ve jól nyo mon kö vet he tő
ha nyat lás de tek tál ha tó. Ez zel együtt a ha nyat lás oly las sú és olyan mér sé kelt,
hogy a ta nu lá si tel je sít mé nyek 50 éves ko rig összes sé gük ben elérik a ko ráb bi ta-
 nu lá si tel je sít mé nye ket. Ezt kö ve tően, 50 éves kor után vi szont fel gyor sult üte mű
ha nyat lás fi gyel he tő meg. 
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A fel nőtt ko ri ta nu lás ra jel lem ző vo ná sok vizs gá la tá nak tar tal mas leírá sát ad -
ja Mé szá ros At ti la: A Thorndike nyo mát kö ve tő ku ta tók a to váb biak ban fel fi -
gyel tek ar ra, hogy az 50 éves kor utá ni ha nyat lás sza ka szai egy ideig csu pán a ko-
 ráb bi élet sza ka szok elég pon to san meg ha tá roz ha tó, ta nu lá si szint jei re es nek
vissza. Olyan sza ka szok ra, ami kor a ta nu lás cá fol ha tat la nul ered mé nyes és le het -
sé ges volt. Ki de rí tet ték, hogy a ta nu lá si ké pes sé gek csök ke né se az élet ne gye dik
év ti ze dé ben a 15–16 élet év be li ké pes sé gek hez jut vissza, és még a ha to dik év ti -
zed kör nyé kén is eléri a 10–11 éves ko ri ta nu lá si le he tő sé ge ket. A ha nyat lás te hát
vi szony la gos, hi szen a visszaesés min den sza ka sza egy-egy ko ráb bi, már „be já -
ra tott” ta nu lá si élet sza kasz hoz tör té nő vissza té rést je lent. Igaz, az élet kor nö ve -
ke dé sé vel egy re ko ráb bi, és ily mó don egy re pri mi tí vebb sza ka szok fe lé ha lad, de
olyan sza ka szok fe lé, ahol a ta nu lás vé gig le het sé ges és ter mé sze tes volt. 

Később a vizs gá la tok el ju tot tak an nak felis me ré séig, hogy a fel nőt tek ta nu lá -
sa min den élet sza ka szuk ban a ko ráb bi élet sza ka szaik ta nu lá si tar tal mai tól, for-
 mái tól és ered mé nyei től függ. Vagyis legin kább at tól, hogy mi lyen ta nu lá si tar-
 tal ma kon, mi lyen ta nu lá si ké pes sé geken, mi lyen szín vo na lon fej lőd tek ki: mit és
ho gyan ta nul tak meg meg ta nul ni? A fel nőtt ko ri ta nu lá si ké pes sé gek vál to zá sai -
nak imént vá zolt ter mé sze te a vi szony la gos ha nyat lás (a re la tív reg resszió) fo gal -
má ba sorolható. Ez a fo ga lom azonban ko ránt sem a fel nőtt ko ri ta nu lás – és a fel-
 nőt tek ta ní tá sá nak – le he tet len sé gét fe je zi ki. 

Sa já tos jel le get ad a vi szony la gos ha nyat lás nak a ta nu lás spe cia li zá ció ja. En -
nek me ne té ben kiala kul nak azok a sa já tos ta nu lá si tar tal mak és mód sze rek, sa-
 já tos rend szer be szer ve ződ nek azok a ta nu lá si ké pes sé gek, ame lyek a felnőttkori
élet sza ka szok ban a leg to vább al kal ma sak az ered mé nyes ta nu lás ra. Mi több, a
25. élet év kö rü li ta nu lá si op ti mum után, több élet sza ka szon át fej lőd het nek,
nem lép nek vissza a ko ráb bi szin tek re, és vi szony lag so ká ra, az élet ne gye dik-ö -
tö dik év ti ze dé ben, eset leg még ké sőbb érik el fej lő dé sük op ti mu mát. Igaz, az idő
mú lá sá val egy re össz pon to sí tot tab bak, kon cent rál tab bak és egy re spe cia li -
záltab bak lesz nek. Egy re több ta nu lá si tar ta lom és mód szer pereg le ró luk, a spe-
 cia li zá ló dás ten den ciá já val a ta nu lá si ké pes sé gek egy re szű kebb rend sze re mű-
 kö dik. Az egy-egy ta nu lá si te rü let re sza ko so dó ta nu lá si ru tin fej lő dik így,
jel lem zően legin kább a mun ká hoz kap cso ló dó ta nu lás ese tei ben. 

A ta nu lá si tar tal mak, mód sze rek, a ta nu lá si ké pes sé gek más ré sze vi szont le-
 ma rad a spe ciá lis tar tal mak, mód sze rek, il let ve a sa já to san ren de ző dő ta nu lá si
ké pes sé gek mö gött, és a fel nőtt ko ri ta nu lás ál ta lá nos nyom vo na lán ha lad. A fel -
nőtt ko ri ta nu lás spe cia li zá ció ja kor ér vény re jut az a té tel, amely ki mond ja, hogy
a fel nőt tek ta nu lá sa min den élet sza ka szuk ban ko ráb bi élet sza ka szaik ta nu lá si
tar tal mai tól, for mái tól és ered mé nyei től függ. A ko ráb ban és fo lya ma to san ki-
 fejlő dő spe ciá lis ta nu lá si ké pes sé gek meg ha tá roz zák a ké sőb bi ta nu lá si sza ka -
szok ban a ké pes sé gek to váb bi ala ku lá sát. Legalábbis a ta nu lás ne héz sé geit,
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könnyebb sé geit, az új ké pes ség rend sze rek ki fej lő dé sé nek üte mét. Ily mó don 
a spe cia li zá ció kiala ku lá sá nak tör té ne te van. A ko ráb bi és a ké sőb bi ta nu lás 
egy más után já ban dől el, hogy mely ta nu lá si tar tal mak, for mák és mód sze rek, a
ta nu lá si ké pes sé gek mely szer ve ző dé sei spe cia li zá lód nak, s me lyek ha lad nak to-
 vább a fel nőtt ko ri ta nu lás (ered mé nyek kel ke cseg te tő, de azért relatíve reg resz-
szív) nyom vo na lán. (Mé szá ros At ti la: Fel nőt tek szak kép zé se, PhD-ér te ke zés 
12–13. o. www.sze.hu/MT/felnottek_szakkepzese_meszaros_a.doc)

5. A fel nőtt ta nu ló sa já tos vo ná sai

A fel nőtt ta nu ló sok kal in kább te kint he tő ki for rott sze mé lyi ség nek, mint egy ál-
 ta lá nos vagy kö zép is ko lás diák. Meg tett élet út ja, ta pasz ta la tai alap ján rend sze -
rint szi lár dabb vi lág né zet tel, mo rá lis ér ték rend szer rel bír. Fel nőtt éle té nek évei,
év ti ze dei alatt meg szok hat ta, hogy dön té sei ben au to nóm, tehát hat ni ké pes éle te
ese mé nyei nek ala ku lá sá ra. Így el vár ja, hogy az ok ta tá si fo lya mat so rán is egyen-
 ran gú part ner ként ke zel jék: ne csu pán passzív ala nya („el szen ve dő je”) le gyen az
ok ta tás nak, ha nem ak tí van be kap cso lód has son an nak ala kí tá sá ba. Ren ge teg
élet- és mun ka ta pasz ta lat tal ren del ke zik, ami re bát ran szá mít ha tunk és épít he -
tünk ok ta tó ként. A ta ní tá si fo lya mat hoz kap cso ló dó el vá rá sai is gyö ke re sen má -
sok, mint a köz ok ta tás más szeg men sei ben. A fel nőt tek ese té ben nem a si ke res
érett sé gi re va ló fel ké szí tés a cél, ha nem jog gal vár ják el azt, hogy a kép zés so rán
gya kor la ti mun ká juk ban a hét köz na pok so rán prak ti ku san al kal maz ha tó tu dás -
anyag hoz jus sa nak. Az így meg szer zett is me re tek se gít he tik a mun ká juk kap-
 csán fel me rü lő prob lé mák si ke res megol dá sá hoz.

Amennyi ben a kép zé si fo lya mat so rán el sa já tí tott el mé le ti és gya kor la ti in-
 for má ciók va ló ban be vál nak az „élet ben”, ak kor az iga zán mo ti vá lóan hat az ok-
 ta tás to váb bi fo lya ma tá ra. A fel nőtt ko ri ta nu lás egyik meg ha tá ro zó ja az, hogy a
fel nőtt ko ráb bi is ko lai évei alatt mi lyen ta nu lás sal kap cso la tos si ker- és ku darc él -
mé nye ket élt át. Mennyi re ha té kony ta nu lá si tech ni ká kat sa já tí tott el, ezek al kal -
ma zá sa mi lyen ered ménnyel járt. Az ok ta tá si fo lya mat ban va ló ak tív és mo ti vált
rész vé tel nek ez te remt he ti meg az alap ját, de a ko ráb bi ku dar cok, csa ló dá sok 
je len tős vissza hú zó erő vel hat nak. A ta nu lás hoz kö tő dő ne ga tív él mé nyek pszi-
 cho ló giai ér te lem ben mind-mind ne ga tív megerő sí té sek, ame lyek től gon do lat -
ban szí ve sen sza ba dul na az em ber. A fel nőtt ok ta tás ban min den képp tekintettel
kell len ni az eset le ges ta nu lói fé lel mek re, a ko ráb bi kel le met len él mé nyek alap-
 ján kiala kult ne ga tív at ti tű dök re a ta nu lá si fo lya mat hoz kap cso ló dóan.

Knowles (1970) fog lal ta össze töb bek közt a fel nőtt ko ri ta nu lás el veit. Hang-
 sú lyoz ta a szük ség le tek re tör té nő kon cent rá lás, a ta nu lá si fo lya mat ba tör té nő
be vo nás és a re le váns is me re tek nyúj tá sá nak szük sé ges sé gét, va la mint a meg fe -
le lő mód sze rek al kal ma zá sá nak je len tő sé gét. A fel nőt tek nél fon tos is mérv nek
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tar tot ta a ta nu lás szük sé ges sé gé nek meg vi lá gí tá sát, tu da to sí tá sát. To váb bá a fel-
 nőtt nek min den képp érez nie kell azt, hogy meg szer zett tu dá sa mennyi ben több,
mennyi ben ha lad ja meg az ok ta tá si fo lya mat ban va ló rész vé telt megelő ző szint-
 jét. Megíté lé se sze rint a fel nőtt ok ta tás ban kiemelt sze re pet kell kap nia a ta nu lá si
fo lya mat ban va ló in terak tív rész vé tel nek. 

Je len tős be fo lyá so ló erő vel bír az ok ta tás ban érin tett fel nőtt szű kebb és tá-
 gabb kör nye ze te. Itt két „al ko tóele met” szük sé ges kiemel ni: a csa lád és a mun -
kahely sze re pét. A ta nu lás si ke rét dön tően meg ha tá roz za az a pszi cho ló giai, szo-
ciokulturális hát tér, me lyet a csa lád és a mun ka hely te remt. Op ti má lis eset ben a
fel nőt tet tá mo gat ják, ösz tön zik csa lád já nak tag jai, a mun ka tár sai (fő nö kei), de a
mun ka hely ré szé ről meg fo gal ma zott ma gas el vá rá sok szo ron gást is kelt het nek,
bé ní tóan is hat hat nak. Pél da ként megem lí tem az egyik mul ti na cio ná lis cég gya-
 kor la tá ban ta pasz tal ta kat. 

A ko ráb ban ma gyar tu laj don ban lé vő cég új ame ri kai me nedzs ment je egy
több lép csős ki vá lasz tá si fo lya mat so rán kiemelt ad di gi mun ka kö ré ből 5 szak-
 em bert, aki ket az el kép ze lé sek sze rint két éven be lül a cég ma gyar ve ze tői vé kí-
 ván tak ki ké pez ni. Kép zé sük leg sar ka la to sabb pont ja az egy éven át tar tó (a hét öt
mun ka nap ján na pi 6 órá ban tör té nő) in ten zív an gol nyelv ta nu lás biz to sí tá sa
volt. Elő re je lez ték, hogy min den fel té telt (egyé ni és cso por tos nyelv órák, több-
hetes kül föl di tar tóz ko dás anya nyel vi kör nye zet ben) biz to sí ta nak a nyelv ta nu lás
si ke ré hez. Azt is ki je len tet ték ugyanak kor, hogy az egy év el tel té vel fel ső fo kú
nyelv vizs ga szint re kell el jut niuk a ki vá lasz tot tak nak. Töb bek re szin te bé ní tóan
ha tott ez az el vá rás: az öt em ber ből há rom nem fe lelt meg a nyelv vizs gán, és
meg vált tő lük a cég. A mun ka hely te hát akár igen erős pressziót is gya ko rol hat
az egyén re, ami töb bek re in kább gát lón, mint ösz tön zően hat. A fel nőtt ok ta tá si
szak em be rek vé le mé nye sze rint a fel nőt tek ta nu lá sa sok kal in ten zí vebb, mint az
ál ta lá nos és kö zép is ko lás diá ko ké, hi szen szá muk ra ez já ru lé kos feladat ként
(ext ra te her ként) je lent ke zik, bár sok szor igen ne héz összeegyez tet ni a csa lá di
élet tel, a mun ka he lyi el vá rá sok kal.

6. A mo ti vá ció fon tos sá ga és jel leg ze tes sé gei a fel nőtt ok ta tás ban

A fel nőtt ta nu lók ese té ben a mo ti vá ció és a mo ti vá lás hang sú lyos sze re pet ját szik
a ta nu lás ban, il let ve an nak si ke res sé gé ben. Nem elég azon ban a ta nu lás el kez dé -
sé hez szük sé ges kez de ti mo ti vá ció meg lé te, azt fo lya ma to san fenn is kell tar ta ni
a ta nu lá si fo lya mat le zá rá sáig. 

A fel nőt tek ta nu lá si mo ti vá ció já nak hát te ré ben szá mos té nye ző hú zód hat
meg. A leg jel lem zőbb nek az te kint he tő, amikor a mun ka kör meg tar tá sá hoz,
eset le ge sen egy új beosz tás el nye ré sé hez szük séges az ok ta tás ban va ló rész vé tel .
A mo ti vá ció azonban el to lód hat a bel ső mo tí vu mok irá nyá ba is: az ok ta tás ba
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be kap cso lód ni kí vá nó fel nőtt egy sze rűen önér té ke lé se, ön bi zal ma miatt tart ja
fon tos nak, hogy is me re tei nap ra ké szek le gye nek. Le het mo ti vá ló té nye ző az is,
hogy sa ját csa lád ja, gye re kei szá má ra akar pél dát mu tat ni. Elő for dul hat, hogy
leg főbb ok ként a mun ka tár sai val va ló ver sen gés hú zó dik meg a hát tér ben. 

Szo kás meg kü lön böz tet ni a mo ti vá ció kü lön bö ző faj táit. Így be szél he tünk
habituális és ak tuá lis mo ti vá ció ról. Az előb bi az adott tárgy irán ti ál ta lá nos ér-
 dek lő dést je len ti, ked vet az is me re tek meg szer zé sé re, ké pes sé gek fej lesz té sé re,
vagyis bi zo nyos kom pe ten ciák meg szer zé sé re. En nek a mo ti vá ció nak a leg főbb
moz ga tóru gó ja ma ga a vég cél, a tu dás meg szer zé se. Az ak tuá lis mo ti vá ció fo gal -
ma alatt pe dig azt ért jük, hogy va la ki ben von zó dás, kész ség van egy bi zo nyos 
tu dás együt tes meg szer zé sé re: a kép zés egy rész moz za na tá ban – egy fog lal ko zá -
son, egy ol vas mány fel dol go zá sa kor stb. – ké szen áll-e együtt mű kö dés re, erő fe -
szí té sek meg té te lé re. Meg kü lön böz tet he tünk to váb bá el sőd le ges (ma ga a ta nu -
lá si te vé keny ség hat ösz tön zően, ez ön ma gá ban mo ti vá ló ha tá sú) és má sod la gos
(le het mo ti vá ló ma ga a tár gyalt té ma, ösz tön ző le het ma gá nak az ok ta tó nak a
sze mé lye, a tár gyalt kér dé sek új sze rű meg kö ze lí té sé nek mód ja, a részt ve vő in-
 vol vált sá ga a té má ban stb.) tényezőket.

A fel nőtt em ber prak ti kus gon dol ko dá sú, tö rek szik az élet hely ze té ből fa ka dó
igé nyei nek kielé gí té sé re, ta nu lá si te vé keny sé gé nek ered mé nyeit köz vet le nül sze-
 re ti lát ni, pon tos el kép ze lé sei van nak a meg ta nul tak al kal ma zá sá ról. A fel nőt tet
egy faj ta finalizmus jel lem zi: tud ni akar ja, hogy a meg ta nul tak mi ként se gí tik
cél jai rea li zá lá sá ban. Fon tos megem lí te ni, hogy a fel nőtt ko ri ta nu lás sem men tes
az em lé ke ze ti fo lya mat ra ha tó pszi cho ló giai erők től. A retro aktív gát lás je len sé -
ge ér tel mé ben a fel nőtt ko ri ta nu lás so rán a már meg lé vő is me re tek gá tol hat ják
az új is me re tek be fo ga dá sát, az új jár tas sá gok kiala ku lá sát. Ter  mé sze te sen a már
meg lé vő tu dás meg is könnyít he ti az új fo gal mak kiala kí tá sát. Op ti má lis eset ben
az új tu dás anyag tar tal mát össze le het kap csol ni a ta nu lók ko ráb bi ta pasz ta la tai -
val, így az újon nan meg szer zett is me re tek szin te egy ből in teg rá lód hat nak a
meg lé vő, ko ráb bi tu dás anyag ba.

A fel nőtt em bert az ösz tön zé sek mel lett sok min den vissza is tart hat ja a ta nu -
lás tól. Így nem hat mo ti vá lóan, ha a kép zé si cé lok meg fo gal ma zá sa el na gyolt és
túl ál ta lá nos, ha az ok ta tás so rán el sa já tí tan dó tu dás anya got nem ér zi re le váns -
nak, ha meg kér dő je le zi gya kor la ti hasz nos sá gát. A köz ok ta tás egyéb szeg men -
sei ben ta nu lók hoz ha son lóan a fel nőtt szá má ra is fon tos a si ker él mény, a po zi tív
vissza csa to lás. A hasz nos ság leg jobb fok mé rő je pe dig a meg ta nult új tu dás mun-
 ka si ke re ket nö ve lő ha tá sa le het: ami kor szin te prompt ja vul a fel nőtt mun ka he -
lyi tel je sít mé nye, vagy job ban ér zi ma gát a mun ka he lyén. Fon tos té nye ző az is,
hogy a fel nőtt ta nu ló ta nul má nyi rend je ve gye fi gye lem be a ta nu ló élet kö rül mé -
nyeit, mun ka beosz tá sá nak jel lem zőit, és le he tő leg ru gal ma san al kal maz kod jon
azok hoz. A piac gaz da ság ke re tei közt jel lem ző mó don a kül ső mo ti vá ció lé nye -
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ge sen erő seb ben mű kö dik a ta nu lás tár sa dal mi, anya gi elis mert sé ge ré vén. Az
eg zisz ten ciá lis szük ség le tek és a kü lön bö ző fo gyasz tá si ja vak irán ti kész te tés
gyak ran el nyom ja az in tel lek tuá lis mo ti vá ciót, ami kor is ön ma gá ban a kí ván csi -
ság, az is me re tek bő ví té sé nek a vá gya je len ti a ta nu lás leg főbb moz ga tóru gó ját.
Sze ren csés eset ben a két faj ta mo ti vá ció nem zár ja ki egy mást, ha nem fo lya ma -
to san egy más mel lett lé te znek, még ha oly kor va la me lyik do mi nán sab bá is vá lik
a ta nu ló éle té ben.

A fel nőt tek ta nu lá si kör nye ze té re vo nat ko zóan azt ér de mes kiemel ni, hogy a
te vé keny ség egyé ni leg és cso por tos for má ban egyaránt meg va ló sul hat. Az ál ta -
lá nos tanuláslélektani ta pasz ta la tok kal egy becsen gően ki je lent he tő, hogy a fel-
 nőtt re is ins pi rá lóan hat, ha cso port ban ta nul. A kö zös sé gi szel lem, a cso port ta -
gok tól szár ma zó vissza jel zé sek ser ken tően hat nak. Sze mé lyes ta pasz ta la taim
sze rint a fel nőtt ok ta tás ban részt  ve vő ta nu lói cso por tok (pl. poszt gra duá lis kép-
 zés ben dip lo mát sze rez ni vá gyók) az együtt mű kö dés egé szen fej lett és egye di
tech ni káit ké pe sek ki dol goz ni és mű köd tet ni. To váb bá a ta nu ló cso port ban va ló
rész vé tel ki hí vást is je lent het, hi szen a fel nőtt szá má ra meg ha tá ro zó, hogy mit
gon dol nak ró la a tár sai, és ez akár jobb tel je sít mény re is sar kall hat ja a részt ve vőt.
A fel nőtt ok ta tás ban va ló rész vé tel kiemel ke dő ho za dé ka le het, hogy az új tár sak -
kal, a gyak ran más in téz mény ből (szer ve zet ből) ér ke zők kel va ló ta lál ko zá sok és
in for má lis be szél ge té sek ré vén szé les kö rűen gaz da god hat nak is me re tei, bő vül -
het szo ciá lis kap cso lat rend sze re; igen gya ko ri, hogy új ba rát sá gok köttetnek az
egy mást se gí tő ta nu lá si fo lya mat ban.





II. HO GYAN KÉ SZÍT SÜNK HA TÉ KONY 
PRE ZEN TÁ CIÓT?

„Egy jó, rög tön zött be széd összeál lí tá sa ál ta lá ban 
há rom he te met vi szi el.” 

Mark Twain

1. Né hány ál ta lá nos kom mu ni ká ciós elv előadá saink meg tar tá sá hoz

Az előadás meg tar tá sá ra vo nat ko zó szem pon tok rész le te sebb is mer te tését meg-
elő zően fon tos nak tar tom, hogy szó es sék né hány olyan ál ta lá nos kom mu ni ká -
ciós elv ről, me lyek re előadó ként min den képp ér de mes te kin tet tel len nünk.

Grice (1988) ta nul má nyá ban ar ra mu tat rá, hogy a ha té kony kom mu ni ká ció
kulcs az együtt mű kö dés hez a kom mu ni ká ló fe lek közt. Ez az alap elv azt fo gal -
maz za meg, hogy a köz lő és a be fo ga dó egyaránt bí zik ab ban, hogy a köz lés nek
az adott kon tex tus ban ál ta lá no san el fo ga dott és jó vá ha gyott in for má ciós funk-
 ció ja van. Eh hez fű ző dően fo gal maz za meg Grice négy kom mu ni ká ciós maxi-
máját, me lyek be tar tá sa az ered mé nyes köz lés zá lo ga.

„1. Mennyi ség. Hoz zá já ru lá sod le gyen a kí vánt mér ték ben in for ma tív! Ne adj
a szük sé ges nél se több, se ke ve sebb in for má ciót! Aki ezt a maximát meg-
 sér ti, an nak szá mol nia kell az zal, hogy kö rül mé nyes ke dő nek, il let ve zár-
 kó zottnak, kom mu ni ká ció kép te len nek tart ják. Egyik mi nő sí tés se olyan,
amely elő se gí ti a konflik tus men tes szo ciá lis beil lesz ke dést.

2. Mi nő ség. Ne mondj olyas mit, ami ről úgy hi szed, hogy ha mis, bi zony ta lan,
il let ve bi zo nyít ha tat lan! Aki ezt a maximát meg sér ti, azt hi tel te len köz lő -
nek, ha zug nak vagy fan tá ziá ló nak tart hat ják.

3. Re le van cia. Légy re le váns, azaz csak olyan dol go kat mondj, ami az adott
hely zet ben he lyén va ló, odail lik, a megér tést szol gál ja. E maxima meg sér -
té se azok nál for dul elő, akik ter jen gős, ér dek te len rész le tek kel te le zsú folt,
te ker vé nyes lo gi ka sze rint szer kesz tett köz lé sek kel trak tál ják part ne rei -
ket.

4. Mo dor. Ide azok a ma xi mák tar toz nak, ame lyek a ho má lyos, két ér tel mű
ki fe je zé sek ke rü lé sét ír ják elő a köz lő szá má ra. Itt em lít he tő a tö mör ség és
a ko he ren cia kí vá nal ma.” (idé zi Cse pe li 2001, 178. o.)

A fen ti egy sze rű ma xi mák aka rat lan meg sér té se Cse pe li sze rint a min den na pi
tár sal gá si szi tuá ciók ban, a tö meg kom mu ni ká ció ban, va la mint a po li ti kai szó-
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 no kok kö ré ben igen gyak ran ta pasz tal ha tó. „Az ered mény min den eset ben ké-
 nyel met len, hi szen el ma rad az izo mor fia és a köz lő ről ne ga tív be nyo más ala kul
ki. Tu da tos gya kor lás sal, oda fi gye lés sel ez a leg több eset ben el ke rül he tő. Né-
 mely eset ben elő for dul hat, hogy a kom mu ni ká tor szán dé ko san sér ti meg va la -
me lyik maximát (akár töb bet is). Ha a köz lő vi lá gos sá te szi (akár utó lag), hogy
tu da to san sér tet te meg e maximákat, ak kor hu mo ros ha tá sok ra szá mít hat, me-
 lyek spekt ru ma az öniró niá tól a pa ró dián át a gú nyig ter jed.” (Cse pe li 2001,
179. o.). Előadá sunk ban tö re ked jünk te hát mi is a fel so rolt ma xi mák tu da tos
be tar tá sá ra!

Aronson szám ta lan kí sér let elem zé se után ad átte kin tést arról, hogy mely té-
 nye zők hat nak dön tően a si ke res kom mu ni ká ció ban.

1. Vé le mé nyün ket a szak ér te lem mel ren del ke ző és meg bíz ha tó egyé nek be-
 fo lyá sol ják.

2. A kom mu ni ká tor meg bíz ha tó sá ga (és ha té kony sá ga) fo ko zód hat, ha olyan
ál lás pon tot kép vi sel, amely min den jel sze rint sa ját ér de ke el len va ló.

3. A kom mu ni ká tor meg bíz ha tó sá ga (és ha té kony sá ga) nö ve ked het, ha úgy
tű nik, hogy nem akar ja vé le mé nyün ket be fo lyá sol ni.

4. Ha va la ki tet szik ne künk és azo no su lunk ve le, ak kor vé le mé nye és vi sel -
ke dé se job ban hat ránk, mint egyéb ként ez a köz lés tar tal má ból kö vet kez -
ne – legalábbis lé nyeg te len vé le mé nye ket és vi sel ke dé se ket il le tően.

5. Amennyi ben lé nyeg te len vé le mény ről és vi sel ke dés ről van szó, ha va la ki
tet szik ne künk, hagy juk ma gun kat be fo lyá sol ni még ak kor is, ha tud juk,
hogy az il le tő szán dé ká ban áll meg győz ni ben nün ket, és eb ből ő ma ga is
hasz not húz (Aronson 1987, 108. o.).

A jól is mert kom mu ni ká ció-ku ta tó szer ző pá ros egye ne sen kom mu ni ká ciós
kom pe ten ciá ról be szél a kom mu ni ká tor ra vo nat ko zóan. „Wiemmann és Gi les
kom mu ni ká ciós kom pe ten cia ként ha tá roz zák meg a tár sas kap cso la tok zök ke -
nő men tes le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tu dá sok és kész sé gek kész le tét. Ez el ső -
sor ban an nak felis me ré sét fog lal ja ma gá ban, hogy az egyes hely ze tek ben mi a
he lyén va ló és mi a hely te len kom mu ni ká ciós mód. Má sod sor ban a kom mu ni ká -
ciós sza bá lyok al kal ma zá sá nak kész sé ge tar to zik a kom mu ni ká ciós kom pe ten -
ciá ba. Har mad sor ban pe dig – a szer zők sze rint – a kom mu ni ká ciós kom pe ten -
cia azt je len ti, hogy a sze mély ké pes fenn tar ta ni a ma ga szá má ra kí vá na tos
vi szonyt. Egy vi szony ban ak kor jut a kom mu ni ká ciós kom pe ten cia ér vény re, ha
a részt ve vők el lenőr zé sük alatt tud ják tar ta ni a kap cso la tot a kom mu ni ká ció se-
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 gít sé gé vel (kont roll funk ció), és kel lő kép pen be le bo nyo lód tak a kap cso lat ba (af-
filiációs funk ció). Az is a kom mu ni ká ciós kom pe ten cia meg nyil vá nu lá sá nak je -
le, ha a kap cso lat rom lá sá val a részt ve vők ké pe sek an nak meg ja ví tá sá ra vál lal -
koz ni, il let ve a kap cso lat nak vé get vet ni. A me ta kom mu ni ká ció ál tal biz to sí tott
tak ti kai esz kö zök ré vén az egyé nek esé lyei je len tő sen nő nek ar ra, hogy kom mu -
ni ká ció juk kom pe tens sé vál jon és az is ma rad jon.” (Cse pe li 2001, 184. o.).

2. Egy előadás (pre zen tá ció) meg tar tá sá nak szem pont jai

• Na gyon sze ren csés, ha a pre zen tá ció előtt né hány fon tos elő ké szí tő lé-
 pést te szünk. Ez op ti má lis eset ben az előadást megelő ző idő szak ban tör-
 tén jen meg. Elő ze tes in for má cióink bir to ká ban ér de mes csak ne kikez -
de ni a pre zen tá ció meg ter ve zé sé nek és megírá sá nak. Az előadó nak nem
elég annyit meg fo gal maz nia, hogy mit akar elér ni pre zen tá ció já val.
Nagy já ból a részt ve vők cél já val is tisz tá ban kell len nie. Na gyon ked ve ző,
ha előadó ként va la mi lyen elő ze tes be nyo má sunk van hall ga tóink ról,
még ha pon tos cél jai kat nem is is mer jük. Az előadás meg ter ve zé sét a
részt ve vők egy más kö zöt ti vi szo nyá nak is me re te is je len tő sen be fo lyá -
sol hat ja (pl. több, akár egy más sal ri va li zá ló is ko la pe da gó gu sai al kot ják
a hall ga tó sá got, fő nö kök és beosz tott jaik lesz nek je len stb.). Szin tén fon-
 tos fel mér ni a hall ga tó ság nak az előadás té má já val kap cso la tos tá jé ko -
zott sá gi szint jét. Kü lön hasznos le het azt is fel tér ké pez nünk (pl. az egyik
szer ve ző vel te le fo non egyez tet ve), hogy előadá sunk kal kap cso lat ban
van-e a hall ga tó ság nak bár mi lyen el vá rá sa. Ha mindezt tud juk, össze-
egyez tet het jük sa ját cél jain kat a részt ve vő ké vel, hoz záil leszt ve kulcs üze -
ne tein ket is. Kulcs üze net nek azok az in for má ciók szá mí ta nak, ame lye-
ket előadó ként min den kép pen sze ret nénk el jut tat ni a hall ga tó ság nak.
Ezek tisz tá zá sa után gya kor la ti lag meg szü le tik az a váz, ami nek se gít sé -
gé vel ki dol goz ha tó a pre zen tá ció.

• Az elő ké szü le tek hez tar to zik az előadás hely szí né nek meg te kin té se
(„be já rá sa”) is. Ter mé sze te sen er re nincs mó dunk min den eset ben la kó -
he lyünk és az előadás hely szí né nek többnyire nagy fi zi kai tá vol sá ga
miatt. Ek kor legalább te le fo non ér dek lőd jünk va la me lyik szer ve ző től a
terem fi zi kai (op ti kai és akusz ti kai sa já tos sá gai) iránt: például mek ko ra a
terem, lesz-e mik ro fon, mi lyen tech ni kai esz kö zök hasz ná la tá ban gon-
 dol kod ha tunk (a biz ton ság kedvéért sok előadó ma ga vi szi lap top ját,
DVD-le ját szó ját stb. az előadás hely szí né re). Fo gal maz zuk meg bát ran és
ud va ria san az előadá sunk kal kap cso la tos ilyen vo nat ko zá sú igé nyein -
ket! Eb ben a pont ban ér de mes ta lán fel hív ni a fi gyel met ar ra, hogy szá-
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 mí tó gé pes pre zen tá ción kat a biz ton ság ked véért két kü lön bö ző adat hor -
do zó ra (prak ti ku san két pendrive-ra) rög zít sük és vi gyük ma gunk kal
min den es he tő ség re gon dol va. A legóva to sabb előadók még en nél is to-
 vább men nek: anya gu kat sa ját cí mük re e-mailben is el kül dik csa tolt file-
ként, így az előadás hely szí nén is sza ba don le tölt he tő vé vá lik az internet-
ről. A tech ni ka meg hi bá so dá sá val min dig szá mol ni kell.

• Ér de mes ar ra is rá kér dez nünk elő ze te sen, hogy lesz-e raj tunk kí vül más
előadó is a ren dez vé nyen. Mi lyen sor rend ben és mi lyen té mák kal kö ve -
tik egy mást az előadá sok, sa ját előadá sunk hogy il lesz ke dik a sor ba. Így
az előadás ra va ló fel ké szü lés so rán szám ba ve he tünk né hány szem pon -
tot, gon do la tot, amellyel kap cso lód ni tu dunk az előt tünk szó lók hoz. Az
ilyes faj ta „át kö té sek”, tar tal mi kap cso ló dá sok, uta lá sok rend sze rint je-
 len tős mér ték ben nö ve lik az előadó po zi tív megíté lé sét, na gyon im po -
ná lóan hat nak.

• Éle tünk töb bi sze re pé hez ha son lóan előadó nak len ni is szerep, amit
ugyanúgy ta nul nunk kell, mint bár mi mást. Az előadói szerep egyik leg-
 na gyobb ne héz sé ge ta lán ab ban rej lik, hogy do mi náns ma ga tar tást igé-
 nyel az előadó ré szé ről. Akad hat olyan em ber, aki szá má ra eset leg nem
könnyű ezt a faj ta do mi náns ma ga tar tást meg va ló sí ta ni, ér vény re jut tat -
ni. Előadó ként se pró bál junk meg „ki búj ni a bő rünk ből”; pró bál junk
meg mind vé gig hi te le sek ma rad ni. Sem mi olyan  dologgal nem ér de mes
éles hely zet ben kí sér le tez ni, ami nem a „sa já tunk”, ha bi tu sunk tól ide-
 gen.

• A kü lön fé le kom mu ni ká ciós ku ta tá sok ból is mert tény, hogy test be szé -
dünk és han gunk sok kal na gyobb be nyo mást ered mé nyez a má sik kom-
 mu ni ká ciós fél re, mint ki mon dott sza vaink. Hall ga tóink el ső sor ban az
ér zé kelt metakommunikatív je lek alap ján dön tik el – ja va részt nem is tu-
 da to san –, hogy jó be nyo mást kel tünk-e ben nük, meg bíz ha tó nak, meg-
 győ ző nek tartanak-e ben nün ket. A kü lön bö ző pszi cho ló giai vizs gá la tok
azt jel zik, hogy a ver bá lis és non ver bá lis kom mu ni ká ció össze nem illése
(inkongruenciája) ese tén mintegy 80%-ban hi szünk in kább az utób bi
csa tor ná kon ke resz tül köz ve tí tett in for má ciók nak, és csu pán mintegy
20%-ban az ah hoz tár su ló ver bá lis tar ta lom nak (For gács 1989). Ha sza-
 vaink kal mást mon dunk, mint amit tes tünk kel és han gunk kal ki fe je -
zünk (azaz nem kong ruen sen kom mu ni ká lunk), ak kor nem fog nak hi-
 te les előadó nak tar ta ni és el fo gad ni min ket. Nincs túl zot tan nagy
esé lyünk si ker rel meg győz ni hall ga tó sá gun kat mon dan dónk ról, ha non-
 ver bá lis kom mu ni ká ciónk fe szült sé get, bi zony ta lan sá got tük röz, ha
han gunk re meg előadás köz ben, ha moz du la taink té to vák.
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Ta pasz ta la ti tény és a kü lön fé le ku ta tá sok is egyér tel műen jel zik, hogy egy adott
test tar tás, póz fel vé te le ké pes meg ha tá ro zott ér zel mi ál la po tot, pszi chés tó nust
ge ne rálni. Egy előadás so rán ezért min dig tö re ked nünk kell ar ra, hogy test tar -
tásunk ké nyel mes, ol dott le gyen. Ja va solt test hely zet a kis ter pesz ben ál lás, a ki-
 hú zott test tel, egye nes hát tal va ló kom mu ni ká lás. Le he tő leg tar tózkod junk 
min den cél ta lan, ön ké nyes moz gás tól (pl. egyik láb ról a má sik ra bil le gés). Ke ze-
in ket tart suk öv ma gas ság ban, la zán egy má son. Ez egy faj ta alap tar tás nak te kint -
he tő, amely test tar tás ból sza ba don tu dunk gesz ti ku lál ni. Ke zünk sem mi kép pen
se lóg jon, ne te gyük hát ra vagy zseb re, és a kar ba tett kéz sem előnyös. („Írá-
 sos be szá mo ló” BME-ETT http://www.ett.bme.hu/upload/1172237714371.6
_0ff64a06c31ca00…)

• Tö re ked jünk ar ra, hogy min den ki vel egyen lő mér ték ben tart sunk szem-
 kon tak tust. Amennyi ben nagy lét szá mú a hall ga tó ság, ak kor sze ren csés
a te ret kép ze let ben szek ciók ra bon ta ni. Előadá sunk so rán igye kez zünk
fo lya ma to san min den szek tor ral, min den sze méllyel fel ven ni a szem-
 kon tak tust. Kü lön fi gyel jünk a kom mu ni ká ciós zsar gon ban „ár vák nak”
ne ve zett sze mé lyek re (akik ol dalt, el kü lö nül ten ül nek a hall ga tó ság töb bi
ré szé től). Pil la na tok alatt el ve szít het jük a hall ga tó ság azon ré szé nek fi-
 gyel mét, aki ket ki re kesz tünk a szem kon tak tus ból. 

• Ér de mes az át la gos nál né mi képp han go sab ban be szél nünk, és a be széd -
tem pónk is le gyen ki csit las súbb a hét köz na pi kom mu ni ká ció ban al kal -
ma zott be széd tem pónk nál. Ez megerő sí ti előadói do mi nan cián kat, így
le he tünk iga zán hi te le sek és meg győ zőek. Bát ran tart sunk előadás köz-
 ben ki sebb szü ne te ket, me lyek al kal mat ad nak a hall ga tó ság nak ar ra,
hogy gyor san vé giggon dol ják, rög zít sék ma guk ban az el hang zott in for -
má ció kat.

• Sok kom mu ni ká ciós szak em ber ja va sol ja, hogy ta nul juk meg előadá -
sunk el ső 8–10 mon da tát fej ből, így hagy va időt ma gunk nak a „be me -
lege dés re”, meg nyug vás ra. Az is jó megol dás nak szá mít, ha már elő-
adásunk ele jén szin te egy ből be von juk a hall ga tó sá got. Ez le het egy gon-
 dol kod ta tó kér dés fel ve té se, egy meg hök ken tő ál lí tás meg fo gal ma zá sa,
majd hát te ré nek rö vid kö zös fel tá rá sa (eset leg ta lál ga tá sok ösz tön zé se a
kö zön ség so rai ban), vagy akár egy rö vid in terak tív já ték kez de mé nye zé -
se. A hall ga tó ság gal va ló ér de mi kom mu ni ká ció, kap cso lat te rem tés igen
je len tős mér ték ben hoz zájá rul hat a kez de ti fe szült ség csök ken té sé hez.

• Egy előadás ele jén a hall ga tók az új hely zet ben va ló eliga zo dás miatt haj-
 lan dóak több ener giát szen tel ni az előadó nak, ezért kiemel ten fon tos az
el ső né hány perc. Emiatt szok ták aján la ni, hogy a pre zen tá ló va la mi lyen
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sze mé lyes tör té net tel kezd je előadá sát. A „szto ri nak”, eset leg vicc nek
azon ban min den kép pen kap cso lód nia kell a té má hoz, kü lön ben rossz
be nyo mást kelt és mel lé be szé lés nek hat.

• A jó pre zen tá ció leg fon to sabb fel té te le, hogy előadó ként fel tud juk kel te -
ni a részt ve vők fi gyel mét, majd azt fenn is tud juk fo lya ma to san tar ta ni.
Ez meg le he tő sen ne héz feladat, mi vel az ér tő fi gye lem ener giát kí ván.
Már pe dig az em be rek az ener giá ju kat igye kez nek mi nél ha té ko nyab ban
beosz ta ni. A több let ener giát az előadó nak kell elő te rem te nie, il let ve
min den esz köz zel se gí te nie hall ga tóit, hogy kis ener gia rá for dí tás sal is
meg kap ják az in for má ciót. 

• A si ke res előadás alapja el ső sor ban ma ga az előadói sze mé lyi ség.
A kom mu ni ká ciós tech ni ká kat a sze mé lyi ség fi gye lem bevé te lé vel kell
meg ta nul ni, mi vel leg hi te le sebb a sa ját adott sá gok hoz il lesz tett pre zen -
tá ció lesz, ez zel tu dunk leg könnyeb ben a hall ga tóink ér zel mei re hat ni.
A meg győ zés ugyanis legin kább nem a kog ni tív szfé rá ban tör té nik, ha -
nem az ér zel mi ben. Eh hez kap csol tan lé nye ges szem pont, hogy az elő-
adás ról ne el ső sor ban sa ját né ző pon tunk, ha nem hall ga tó sá gunk el vá rá -
sai alap ján gon dol kod junk, hi szen ép pen őrá juk sze ret nénk ha tást
gya ko rol ni. 

• Fi gyel jünk ar ra, hogy leg fon to sabb gon do la tain kat, mon da ni va lón kat
az előadás köz ben gyak ran sú lyoz zuk, is mé tel jük. Pél dául: „Ezt azért tar-
 tom lé nye ges nek megem lí te ni, mert…”, „Min den képp sze ret ném nyo-
 ma té ko sí ta ni, hogy…”, „…ered mé nyeink egyér tel műen jel zik, hogy…”
Ez azon ban vál to za to san és ne „mantraszerűen” tör tén jen, mert ez utób -
bi megol dás ne vet sé ges ha tást kelt.

• Az előadó han gu la ta, lel ke se dé se át ra gad a kö zön ség re. Amennyi ben
hall ga tóink azt lát ják raj tunk, hogy el hi va tot tan, lel ke sen be szé lünk a té-
 má ról, ak kor ez rá juk is „fer tő zően” hat hat. Nincs ugyanis fá rasz tóbb és
unal ma sabb egy olyan előadás nál, ami kor lát szik, hogy ma ga az előadó
is „lát vá nyo san” un ja sa ját előadá sát, té má ját. Saj nos biz tos va la -
mennyien lát tunk már er re pél dát.

• So ha ne té vesszük össze a fel sza ba dult, la za előadás mó dot a fe lü le tes ség -
gel, a szak mai kí vá nal mak nak ele get nem te vő szó hasz ná lat tal (a „jó fej-
ség” tit ka nem a kony ha nyelv hasz ná la tá ban rej lik).

• Fon tos ki tér nünk az előadó előadás alat ti moz gá sá nak kér dé sé re is.
Alap sza bály, hogy so ha ne for dít sunk há tat a hall ga tó ság nak! Na gyon
za va ró to váb bá az, ha az előadó fo lya ma to san sé tál előadá sa köz ben.
E köz ben ugyanis meg sza kad  a szem kon tak tus a hall ga tó ság gal. Ah hoz,
hogy a moz gás ter mé sze tes és cél za tos le gyen, a hall ga tó sá got is be kell
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von ni. Ezt úgy ér het jük el, hogy szem kon tak tust lé te sí tünk egy sze mély-
lyel és kö ze le dünk fe lé je. A moz gás min dig az egész ter met fog ja be, de
ne sé tál junk be gyak ran a hall ga tó ság ál tal el fog lalt te rem rész be (gyak -
ran az előadóterem fi zi kai jel lem zői, felépí té se ezt nem is te szi le he tő vé).
(Durbák Il di kó: A jó előadó mű hely tit kai http://www .profession.hu
/cikk_karrierepites/20091030/a_jo_eloado_muhe lytitkai/283)

• Tö re ked jünk a ki fo gá sok ha té kony ke ze lé sé re! Saj nos min den hall ga tó -
ság so rai ban akad nak/akad hat nak kel le met len em be rek ké nyes kér dé -
sek kel. Ha va la mi lyen mó don ki bú junk a vá lasz adás alól, az ko ránt sem
fog ja nö vel ni előadói te kin té lyün ket. Ugyanak kor az sem sze ren csés, ha
na gyon be le me gyünk egy part ta lan vi tá ba, mert az messze el té rít het
ben nün ket az elő re el ter ve zett gon do la ti ív től és ren ge teg időt ve het el
fe les le ge sen. Ezek ben a hely ze tek ben őriz zük meg nyu gal mun kat és tár-
 gyi la gos sá gun kat. Amennyi ben a kel le met len ke dő hall ga tó to vább eről-
 tet né a kom mu ni ká ciót, ak kor ajánl juk fel szá má ra, hogy négy szem köz t
(pl. szü net ben) nyi tot tak va gyunk a ve le va ló kom mu ni ká ció ra. Az is jó
tak ti ka le het a hely zet ke ze lé sé re, ha je lez zük, hogy még má sok kér dé sei -
re is sze ret nénk vá laszt ad ni.

3. Ho gyan épít sük fel pre zen tá ción kat?

• A pre zen tá ció ele jén kö szönt sük a hall ga tó sá got és kö szön jük meg az
előadó ként va ló be mu ta tá sun kat, fel kon fe rá lá sun kat. Amennyi ben a be-
 mu ta tás el ma rad, ak kor mi ma gunk mu tat koz zunk be rö vi den (név,
mun ka hely, eset leg a pre zen tá ció té ma kö ré hez kap cso ló dó re le váns
mun ka- vagy ku ta tá si ta pasz ta la taink). Ez tény leg rö vi den tör tén jen
meg, hi szen a hall ga tó ság el ső sor ban a be mu ta tásra kerülő té mát vár ja
ér dek lő dés sel. 

• Az előadó ne vét, eset leg tu do má nyos cí mét, mun ka he lyét be mu ta tó
dián szo kás feltüntetni az e-mail elér he tő sé get is: a té ma iránt ér dek lő -
dő ket bát ran ösz tö nöz het jük, hogy eset le ges kér dé seik kel meg ke res het -
nek ben nün ket írás ban az előadás után is – ez az előadó nyi tott sá gát,
pár be széd re va ló kész sé gét mu tat ja, és szin tén jó le he tő ség a hall ga tó ság
szim pá tiá já nak el nye ré sé re.

• Fo gal maz zuk meg előadá sunk cí mét, té má ját, cél ki tű zé seit, ak tua li tá sát,
kap cso ló dá sát az adott meg vi ta tan dó kér dés kör höz (pl. a te het ség fej -
lesz tés le het sé ges megol dá sai a tan órai ke re te ken kí vül stb.), eset leg egy
kon fe ren cia tá gabb tar tal mi vo nat ko zá sai hoz (amennyi ben több előadás
is el hang zik egy ren dez vé nyen). Ér de mes ké szí te ni egy kez dő diát, me-
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 lyen előadá sunk rö vid me ne te lát ha tó. A ta nu láslé lek ta ni ku ta tá sok
ugyanis jel zik, hogy az in for má ciók sok kal in kább meg ma rad nak a hall-
 ga tó ság me mó riá já ban, ha van egy elő re be mu ta tott ke ret, mely be az tán
szer ve sen il lesz ked nek a pre zen tá ció so rán el mon dott in for má cióele -
mek. Ez zel mintegy irá nyí ta ni, te rel ni tud juk a hall ga tók megis me ré si
fo lya ma tait (fi gye lem, em lé ke zet).

• A be ve ze tést kö ve tően egy jól felépí tett lo gi kai ív men tén ha lad va kell
vé gigve zet ni a hall ga tó sá got a té mán.

• A pre zen tá ció fo lya ma tos sá ga ér de ké ben egy adott dia tar tal má ról már
ak kor el kell kez de ni be szél ni, ami kor még nem tű nik fel a szí nen. El len -
ke ző eset ben ugyanis a hall ga tó ság min dig az újon nan meg je le nő diá ra
kon cent rál, ami el von ja a fi gyel met ma gá ról az előadó ról, a ver bá lis rész-
 ről. Úgy is fo gal maz ha tunk, hogy ne a pre zen tá ció vi zuá lis ré sze „ve zes -
se” a hall ga tó sá got! 

• Az előadók né ha azt a hi bát kö ve tik el, hogy vi zuá lis esz kö zeik tu laj don -
kép pen he lyet te sí tik, nem pe dig kiegé szí tik az előadást. A jó előadás kri-
 ti kus pont ja a már az ál ta lá nos is ko lá ban meg ta nul tak sze rint a be ve ze -
tés, tár gya lás, be fe je zés hár mas ta go lás kö zül az ele jé re és a vé gé re esik.
Ezek azok a pon tok, ami kor a hall ga tók a ta pasz ta la tok alap ján legin -
kább ké pe sek a hal lot tak ra és lá tot tak ra kon cent rál ni. 

• Ér de mes az előadás összidő tar ta má ról (hosszá ról) is szót ej te nünk.
A ta pasz ta la tok alap ján a hall ga tók hu szon öt per cig ké pe sek fi gyel ni (az
op ti mis tább ku ta tók 45 perc ről ír nak). Ezért sze ren csés ilyen időkor lá -
tot szab ni az előadás nak. Amennyi ben er re nincs le he tő ség, ak kor kö-
 rül be lül ilyen idő kö zön ként kell meg tör ni a pre zen tá ciót pél dául egy
kér dés sel vagy va la mi lyen in terak tív feladat tal, eset leg lát vá nyos esz-
 köz vál tás sal. 

• Az előadást ér de mes rö vid össze fog la lás sal zár ni, amely so rán cím sza -
vak ban fel tün tet jük a pre zen tá ció leg főbb megál la pí tá sait, kulcs fo gal -
mait. Ér de mes ezt az utol só diát meg hagy ni a ve tí tés utol só ele me ként.
Így fo lya ma to san lát ha tó az eset le ges „meg vi ta tá si” sza kasz ban is, ami-
 kor a hall ga tó ság nak le he tő sé ge nyí lik ar ra, hogy ér dek lő dé se sze rint
kér dé se ket in téz zen az előadó hoz a pre zen tá ció val, vagy tá gabb ér te lem -
ben a be mu ta tás ra szánt té má val kap cso lat ban. Ez a megol dás egyút tal
azt is jel zi, hogy nem szük sé ges zá rás ként a „Kö szö nöm a fi gyel met!”
vagy „Vé ge” diák al kal ma zá sa. Elég, ha szó ban kö szön jük meg ud va ria -
san a hall ga tó ság fi gyel mét és kí vá nunk ne kik to váb bi si ke res mun kát
(pl. to váb bi si ke res ta nács ko zást, ered mé nyes, tar tal mas is ko la évet stb.).
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4. A ha té kony pre zen tá ció tar tal mi ele mei

• Az el múlt két és fél év ti zed fon tos tech ni kai vív má nya a szem lél te tés ben,
is me ret átadás ban a Power Point-os pre zen tá ció hasz ná la tá nak el ter je dé -
se. Si ke ré nek tit ka, hogy egy sze rűen, gyor san el ké szít he tő és szám ta lan
le he tő sé get kí nál köz len dőnk szí nes, vál to za tos és ele gáns be mu ta tá sá ra.
Előadá sunk tech ni kai esz kö zé nek meg vá lasz tá sa kor így nap jaink ban
leg töb ben a Power Point és a pro jek tor mel lett dön te nek. Igen el ter jedt
szem lél te té si tech ni ka emel lett (vagy ez zel kom bi nál va) a flipchart hasz-
 ná la ta is. En nek elő nye a sze mé lyes ség, az, hogy a ma gya ráz ni kí vánt ele-
 mek (áb rák, gra fi ko nok, fel so ro lá sok) hely ben, szin te spon tán szü let nek
meg az előadás ide je alatt. Elő nyük to váb bá, hogy sok szor jobb han gu la -
tot és na gyobb fi gyel met te rem te nek a hall ga tó ság so rai ban, mint egy
elő re el ké szí tett Power Point dia. Az is fon tos szem pont azon ban az így
el ké szü lő ele mek kel kap cso lat ban, hogy rend sze rint nem olyan esz té ti -
ku sak, lát vá nyo sak, mint egy elő re meg szer kesz tett dia (ter mé sze te sen a
mi nő ség el sőd le ge sen az előadó kéz ügyes sé gé nek, rajz kész sé gé nek
függ vé nye). Ugyanak kor tény, hogy na gyon im po ná ló le het és nö vel he ti
az előadó presz tí zsét, ha a szem lél te tés eme mód ja ki fe je zet ten ér de kes -
re, tar tal mas ra, esz té ti kus ra si ke rül.

So ha ne…

• …lép jük túl a pre zen tá ciónk ra biz to sí tott időke re te ket! Gyak ran elő for -
dul, hogy egy-egy ren dez vé nyen, kon fe ren cián kép zé sen több előadó is
kö ve ti egy mást. Ilyen ese tek ben a kol lé gá val és a hall ga tó ság gal szem ben
igen nagyfo kú tisz te let len ség re vall, ha me re ven ra gasz ko dunk ah hoz,
hogy min den elő re el ké szí tett diát, meg fo gal ma zott gon do la tot be mu -
tas sunk, megosszunk a hall ga tó ság gal. Bár ki vel, akár ru ti nos előadó val
is meg tör tén het, hogy né mi képp fel bo rul a pre zen tá ció időbeosz tá sa
(még ha elő ze tes fel ké szü lé sünk so rán akár stop per rel mér tük is az időt
és má sod perc re pon to san ki szá mol tuk az idő tar ta mot). Le het en nek
szá mos oka: a pre zen tá ció so rán fel ve tő dik egy kér dés, amit meg vá la szo -
lunk, spon tán gon do la tok kal rea gá lunk és kap cso ló dunk va la mely előt-
 tünk el hang zott előadás hoz stb. Fo lya ma to san fi gyel jük pre zen tá ciónk
köz ben az idő mú lá sát! Az is jó megol dás le het, hogy a pre zen tá ció meg-
 kez dé se előtt meg ké rünk egy mun ka tár sat, egy szer ve zőt, hogy X perc-
 cel az idő le jár ta előtt (5, il let ve 2 perc ta lán a leg sze ren csé sebb) diszk ré -
ten fi gyel mez tes sen ben nün ket a be fe je zés kö ze led té re. Az idő szű ké ben
szán junk ke ve sebb időt a hát ralé vő diák be mu ta tá sá ra, de ne le gyen ez
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egy „lát vá nyos haj sza”. Pró bál juk még in kább kiemel ni mon da ni va lónk
lé nye gét, a faj sú lyo sabb pon to kat. Utal junk ar ra, hogy mi ről sze ret tünk
vol na még hosszab ban be szél ni. Jól be vált gya kor lat (és sok szor egy-egy
ese mény szer ve zői ké rik is az előadó tól), hogy az előadó ott hagy ja pre-
 zen tá ció ját a szer ve zők nek, akik azt fel tud ják ten ni egy hon lap ra, e-ma-
ilben el tud ják kül de ni az ér dek lő dők nek. Ter mé sze te sen ezt min den
eset ben ér de mes akár az előadás ra vo nat ko zó szer ző dés ben is meg fo gal -
maz ni – kö te le ző ér vé nyű vé nem le het ten ni az előadó szá má ra.

• …ol vas suk fel szó sze rint az adott dián meg fo gal ma zott gon do la tain kat!
Ter mé sze te sen ez alól ki vé telt je len te nek a kö te le ző ér vénnyel szó sze rint
felol va san dó ele mek: ilye nek le het nek például a vers idé ze tek, az elő-
adás ban hi vat ko zott jog sza bá lyok stb.

• …ala poz zunk csu pán „le hen ger lő” imp ro vi zá ciós ké pes sé günk re! Egy
pre zen tá ció el ké szí té se messze nem azt je len ti, hogy össze fű zünk egy te-
 ma ti kus dia sort. Elő re épít sük fel ma gunk ban gon do la tain kat, ér vein ket
(akár poén jain kat!). Le gyen a ma gunk és a hall ga tó ság szá má ra egyaránt
jól kö vet he tő íve a pre zen tá ció nak, min den dia le gyen a ma ga he lyén. Jó,
ha me mo ri zál juk is ma gunk ban a diák sor rend jét. Így nem for dul hat 
elő az a ké nyel met len (a hall ga tó ság előt ti te kin télyt igencsak rom bo ló)
hely zet, ami kor az előadó meg le pő dik azon, hogy épp mi lyen diá ja buk-
 kan fel mond juk az Enter gomb le nyo má sá val. Ér te lem sze rűen a pre cíz
elő ké szü le tek egyál ta lán nem je len tik azt, hogy ne len ne he lye, lét jo go -
sult sá ga a spon ta nei tás nak, imp ro vi zá ció nak. Sőt!

• …fi xál juk hosszan fi gyel mün ket a ki ve tí tő fe lü let re vagy az előt tünk 
el he lye zett mo ni tor ra, me lye ken a diák tűn nek fel! Az előadás dön tő
há nya dá ban tart suk fo lya ma to san a szem kon tak tust a hall ga tó ság gal.
Ter mé sze te sen le het nek olyan mo men tu mok, ami kor a ma gya rá zat
köz ben pél dául egy lé zer fény se gít sé gé vel mu ta tunk egy gra fi kon ra,
osz lopdia gram ra a ki ve tí tett ké pen. Ek kor per sze szük sé ges le het egy
pil la nat ra de rék ból pi cit el for dul nunk a hall ga tó ság tól. A lé zer fény
hasz ná la takor ti pi kus hi bá  nak mond ha tó, ami kor az előadó hosszan
ma gya ráz, mi köz ben a fénnyel fo lya ma to san csak kö röz és kö röz a ma-
 gya rá zott szó, áb ra kö rül… Elég ezt egy ha tá ro zott moz du lat tal csu pán
egy szer-két szer meg ten nünk, és már for dul ha tunk is vissza a kö zön ség
fe lé. Kü lö nö sen meg mo so lyog ta tó le het, amint az előadó iz gal má ban
vagy fe le dé keny sé gé ben a sa ját mo ni tor ján kezd el lel ke sen mu to gat ni.
Fi gyel jünk er re is!

• …ka pasz kod junk gör csö sen az egér be a pre zen tá ció alatt. Sok előadó
szá má ra per sze ez meg nyug ta tó le het, hi szen el fed he ti az előadás okoz ta
iz ga lom mal eset leg együtt já ró re me gő kéz meg nyug ta tá sát. Hosszú tá -
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von azon ban ez a me rev test tar tás olyan be nyo mást (és fe szült sé get) kelt
a hall ga tó ság ban, mint ha akár me lyik pil la nat ban kö vet kez het ne a so ros
dia. Ugyanígy za va ró, ha az előadó rend sze re sen ak kor is az egér fe lé
nyúl, ami kor még nem is akar a kö vet ke ző diá ra lép ni. Ezek a fe les le ges
moz za na tok szin tén meg mo so lyog ta tók le het nek, és el te re lik a hall ga tó -
ság fi gyel mét. Egy idő után eset leg már csak azt „szá mol gat ják”, hogy va -
jon mi kor ha lad már to vább az előadó.

• …fo gal maz zunk meg ne ga tív ér ték íté le tet sa ját mun kánk ra vo nat ko -
zóan! (Pl. „Azt sze ret tem vol na ez zel az áb rá val be mu tat ni… De úgy lá -
tom, nem na gyon lát szik.”)

• …„ug rál junk” rend szer te le nül elő re-hát ra a diák közt. Gyak ran meg fi -
gyel he tő je len ség, hogy az eset leg ke vés bé gya kor lott előadó el fe lejt va la -
mi lé nye ges gon do la tot megem lí te ni az egyik dia be mu ta tá sa kor. To-
 vább lép a kö vet ke ző diá ra és ek kor jut eszé be. Ilyen ese tek ben nem
sze ren csés az zal a for du lat tal él ni, hogy „az előbb el fe lej tet tem mon da -
ni”. Fo gal maz zunk in kább úgy, hogy „…itt ér de mes meg je gyez nem…”;
„Em lé kez zünk csak vissza az elő zőek ben meg fo gal ma zott gon do lat ra!”
Stb. A leg több eset ben ez az át kö tés egyál ta lán nem fel tű nő és a hall ga tó -
ság nem üt kö zik meg raj ta.

• …zsú fol juk te le ezer faj ta ani má ció val a diaso ro za tot. Ta pasz ta la taim
sze rint az el ső Power Point-os pre zen tá cióik el ké szí té se ese tén több elő-
adó is haj la mos ar ra, hogy eb be a hi bá ba es sen (velem is ez  történt az el -
ső pre zen tá cióm el ké szí té se kor 2000-ben). A le he tő sé gek gaz dag tár há -
za per sze va ló ban igen csá bí tóan hat hat. Megíté lé sem sze rint a jó
pre zen tá ció ra is igaz az ál lí tás: „a kevesebb né ha több”. Na gyon za va ró
le het (és na gyon el te rel he ti a hall ga tó ság fi gyel mét szán dé kaink el le né re
az ér de mi mon da ni va ló ról, a megosz ta ni szánt in for má ció ról), ha min-
 den egy más után kö vet ke ző dia kü lön bö ző irá nyok ból úszik-kú szik be,
ha köz ben han go san su hin tás hal lat szik, ha egy áb ra min den rész le te lát-
 vá nyo san pö rög-fo rog, ha egy ál lí tás min den be tű je las san egye sé vel
száll alá a ma gas ból… stb. Ha hasz ná lunk is ani má ciót, a ki vá lasz tott faj-
 tát kö vet ke ze te sen al kal maz zuk le he tő leg az egész dia so ro zat ra. Az ani-
 má ciót min dig csak funk cio ná li san hasz nál juk (pl. az ér dek lő dés új bó li
fel kel té se, mon dan dónk nyo ma té ko sí tá sa, kieme lé se céljából). Vá lasz-
szuk az egy sze rűbb, ele gán sabb megol dá so kat!

5. A ha té kony pre zen tá ció for mai ele mei

• Pre zen tá ciónk el ké szí té se kor dián ként kb. 2 perc cel ér de mes szá mol ni,
így kal ku lál hat juk ki elő ze te sen pre zen tá ciónk idő tar ta mát.
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• A pre zen tá ciót min dig a hát só sor ban ülő né zők nek ké szít sük! Pró ba -
kép pen áll junk kb. 3 m tá vol ság ra a szá mí tó gép mo ni tor já tól! Amennyi-
 ben a diá kon feltüntetett szö veg még in nen is jól lát szik, ak kor a be tűk
meg fe le lő mé re tűek. Ha 3 mé ter ről néz ve a mon da tok össze mo sód nak,
ak kor az al kal ma zott be tű nagy ság túl ki csi.

• Az egy dián lévő so rok szá má ról ki csit megosz la nak a szak ér tői vé le mé -
nyek, de nagy el té rés iga zán nincs. Rend sze rint 6–8 sor ban ál la pít hat juk
meg op ti má li san a so rok szá mát. A pszi cho ló giai fi gyel mi vizs gá la tok
ugyanis azt mu tat ják, hogy egy szem lé le ti egy ség ben ennyi in for má ciót
va gyunk ké pe sek meg ra gad ni, fel fog ni.

• So ha ne fe lejt sük el, hogy a ve tí tő vász non meg je le nő kép is meg ha tá ro zó
ele me a ró lunk al ko tott össz be nyo más nak. Ezért a he lye sí rá si sza bá lyo -
kat min dig szi go rúan tart suk be (pl. rö vi dí té sek, mo zaik szók, a köz pon -
to zás sok szor faj sú lyo sak le het nek). Akár me lyik bri liáns előadó tel je sít -
mé nyét is le ront hat ja, ha a diáin rend re ki sebb-na gyobb he lye sí rá si
hi bák tűn nek fel.

• Az együttesen alkalmazott áb ra és szö ve ges magyarázat egymáshoz vi-
szonyított terjedelme arányos legyen: ábra (diagram stb.) foglalja el a na-
gyobb felületet a dián, de jól olvasható legyen a magyarázó szöveg is.

• A vá lasz tott be tű mé ret kér dé se kiemel ten fon tos: 24-es nél ki seb bet so se
al kal maz zunk, mert a túl ki csi be tűk el von ják a fi gyel met, és a szö veg ne -
héz ol vas ha tó sá ga in ge rül tté te he ti a kö zön sé get. „Ínyen cek” bát ran al-
 kal maz hat ják a 32-es, 34-es be tű nagy sá got is. Az al kal ma zott be tű nagy -
ság függ a ve tí tés kö rül mé nyei től, de a cím hez ál ta lá ban legalább 40-es
be tű mé re tet cél sze rű használ ni.

• Le he tő leg kom bi nál juk a nagy- és kis be tű ket. Óva kod junk a ki zá ró lag
nagy be tűk al kal ma zá sá tól, mert eze ket ne he zeb ben le het ol vas ni. Írott
anya gaink 95 szá za lé kát kis be tű vel írt szö veg al kos sa. 

Ér de mes ki kí sér le tez ni az előadá sunk nak leg meg fe le lőbb be tű tí pust. Míg a
nyom ta tott do ku men tu mok nál ál ta lá ban az úgy ne ve zett tal pas be tű ket al kal -
maz zuk (pl. Times New Roman, Garamond), ad dig a be mu ta tók ké szí té sé hez a
talp nél kü li (pl. Arial) be tű tí pus al kal ma zá sa aján lott. Ki fe je zet ten a szá mí tó gé -
pes pre zen tá ciók hoz ké szül tek a Geor gia, Verdana és Tahoma be tű tí pu sok.
(„Írá sos be szá mo ló” BME-ETT http://www.ett.bme.hu/upload/1172237714371
.6_0ff64a06c31ca00…)

• Az ideá lis be tű tí pus sal sem sza bad azon ban sok szö ve get ír ni egy diá ra!
A ta pasz ta la tok sze rint csak a te rü let 20–25%-át cél sze rű a szö veg el he -
lye zé sé re fel hasz nál ni. 
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II. Ho gyan ké szít sünk ha té kony pre zen tá ciót?

• Tu do má nyos tény, hogy a szí nek hasz ná la ta elő se gí ti az em lé ke zést és fo-
 koz za a szem lél te tés ha tá sát. Ha az előadás hely szí néül szol gá ló terem vi-
lágos, a leg jobb megol dás a világos hát tér sö tét szö veg gel kom bi nál va.
Amennyi ben világos van a te rem ben és vi szony lag ke vés a hall ga tó ság, a
kö ze pe sen sö tét szín ár nya lat, sö tét szö veg gel le het az op ti má lis vá lasz -
tás. Ami kor azon ban nagy lét szá mú kö zön ség előtt tarjuk az előadást és
vi szony lag sö tét van a te rem ben, ak kor sö tét hát tér világos szö veg gel a
leg sze ren csé sebb kom bi ná ció.

• Né hány szín egy más mel let ti al kal ma zá sát cél sze rű el ke rül ni. Na gyon
fá raszt ja a sze met pél dául a szür ke–sár ga pá ro sí tás. Ugyanez a hely zet a
sö tét kék vagy sö tét zöld hát té ren el he lye zett pi ros be tűk ese tén is. Ez a
kom bi ná ció egyéb ként azért sem sze ren csés, mert a hall ga tó ság tag jai
közt le het nek pi ros–zöld szín té vesz tők. A leg jobb az, ha a diánk hát te ré -
nek szí ne egy sze rű, kont rasz tos, és a felira tok ban ma xi mum még há rom
szín je le nik meg. Az így ki vá lasz tott szí ne ket kö vet ke ze te sen al kal maz -
zuk az egész be mu ta tó so rán. Bát ran hasz nál ha tunk az elő re megadott
diasab lo nok ból, me lyek szin te min den eset ben ele get tesz nek a kö ve tel -
mé nyek nek.

• Előadá sunk előtt le he tő leg pró bál juk ki a le het sé ges vi lá gí táskom bi ná -
ció kat. Le he tő ség sze rint tom pí tott fényt al kal maz zunk. Vi gyáz zunk
azon ban a túl zott el sö té tí tés sel, mert a sö tét za var ni fog ja a kö zön sé get a
jegy ze te lés ben. Más fe lől pe dig sö tét te rem ben csök ken het a részt ve vők
ak ti vi tá sa és lel ke se dé se.

• A ki ve tí tett kép a szem nek sok kal ter mé sze te sebb, kel le me sebb, ha a raj -
ta lé vő szö veg víz szin te sen (fekvőkép) és nem füg gő le ge sen (ál ló kép) he-
 lyez ke dik el. 

• Csak a lé nye get ve tít sük ki; ne ír juk föl az előadás tel jes anya gát a diák ra!
Le gyen min den gon do lat kü lön dián, hi szen a diák kor lát lan mennyi-
 ség ben áll nak ren del ke zé sünk re, nem kell spó rol ni ve lük. Ál ta lá nos elv
le het az „egy dia egy gon do lat” el ve.

• Gra fi ko nok, diag ra mok al kal ma zá sa kor kö vet ke ze te sen je löl jük a ten-
 gely felira to kat vé gig a pre zen tá ció so rán.

• Hasz nál junk vas tag, fel tű nő szí nű vo na la kat, ha táb lá za tot vagy függ-
 vényt ké szí tünk. Egy koor di ná ta-rend szer ben egy szer re há rom függ-
 vényt ér de mes áb rá zol ni. Ha sok szí nes vo na lat szer kesz tünk egy diá ra,
ak kor az in for má ció össze mo só dik és lát ha tat lan ná vá lik. A pi ros, a kék
és a sár ga szí nek együt te se min dig ked ve ző és kont rasz tos.

• Igen ha tá sos, ha kü lön le ge sen ki csi vagy nagy ér té kek ér zé kel te té sé re va-
 la mi lyen ér de kes, akár szel le mes pél dát ta lá lunk.
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• Táb lá za tos össze ha son lí tás ese tén csak egy-két lé nye ges pa ra mé tert
emel jünk ki, ne so rol juk fel az összes ada tot, jel lem zőt!

• Tün tes sük fel a dia sor szá mát a dia al ján (leg sze ren csé sebb ta lán a dia
/össz dia szám for ma al kal ma zá sa)! Ez meg könnyít he ti ké sőbb a hall ga -
tó ság so rai ból kér de zők dol gát a dia sor szá má ra va ló hi vat ko zás sal.

• Az al kal ma zott rö vi dí té sek el ső elő for du lá sá nál ad juk meg a rá juk vo-
 nat ko zó de fi ní ciót!

6. Nyom tas suk-e ki a be mu ta tót?

Több in dok miatt is fon tos le het pre zen tá ciónk diái nak ki nyom ta tá sa. Ezen in-
 do kok egy ré sze in kább az előadó hoz, más ré sze in kább a hall ga tó ság „kom fort -
já hoz” köt he tő.

Az előadó szem pont jait ala pul vé ve azért cél sze rű ki nyom tat ni az előadást,
mert bár mi kor előáll hat va la mi lyen tech ni kai prob lé ma a dia ve tí tés so rán. A pa -
pír ala pú vál to zat eb ben az eset ben se gít sé gül szol gál és biz to sít ja szá má ra a fo-
 lya ma tos kom mu ni ká ciót, amíg a tech ni kai prob lé ma el há rí tá sa meg nem tör té -
nik. Kü lö nö sen ak kor le het fon tos a ki nyom ta tott pa pír  ala pú se gít ség, ami kor
egy hosszabb fel so ro lás ele meit, eset leg pon tos szám ada to kat aka runk is mer tet -
ni, ame lyek be mu ta tá sá ban nem vét he tünk hi bát. Ter mé sze te sen ezt a váz la tot
sa ját jegy ze tek kel is kiegé szít het jük, így könnyeb ben tud juk kont rol lál ni a diák
sor rend jét. Az idő beosz tást is se gít he ti, ha az egyes pa pír la pok ra, váz lat ele mek re
fel je gyez zük a ter ve zett időpa ra mé te re ket, eset leg felír juk ma gunk nak em lé kez -
te tőül, hogy például a pre zen tá ció adott ré szé nél egy 2 perc 10 má sod per ces be-
 ját szás kö vet ke zik DVD-ről.

Néz zük most meg a hall ga tó ság ra vo nat ko zó elő nyö ket. Egy kiosz tott hand -
out se gí ti az előadás nyo mon kö ve té sét. Meg könnyí ti a jegy ze te lést, hi szen csak
a váz la tot kell kiegé szí te ni. A kiosz tott handoutra a hall ga tók felír hat ják pél dául
az adott áb rá hoz, gra fi kon hoz, megál la pí tás hoz fű ző dő ész re vé te lei ket, kér dé -
sei ket, me lyek re sze ret né nek majd ki tér ni, il let ve vá laszt kap ni az előadó tól az
előadás be fe jez té vel. A kiosz tott se géd anyag a ké sőb biek ben se gí ti majd a hall ga -
tó kat a felidé zés ben is. A handout kiosz tá sá nak azon ban két ség kí vül le het egy
hát rá nya is. A hall ga tók fi gyel mét el te re li az előadó ról, a handout lap jai nak haj-
 to ga tá sá val za va ró zaj le het úr rá a te rem ben. Er re a szem pont ra azért min den -
képp ér de mes oda fi gyel ni. Mivel megosz la nak a vé le mé nyek az elő ze te sen ki-
osz tott handoutok hasz nos sá gá ról, töb ben ezért in kább csak az előadá suk vé gén
sze re tik/szok ták ezt alkalmazni. Így ma rad „ma te riá lis” nyo ma is az előadás nak,
de már nem hat za va róan a handout fo lya ma tos hasz ná la ta a hall ga tó ság ál tal.



III. A KÉP ZÉ SEK/TRÉ NIN GEK GYA KOR LA TI ELE MEI,
KE RE TEI

A já ték köt és old. Le köt.
El bű völ, vagyis el va rá zsol.

Te le van az zal a két leg ne me sebb
em be ri tu laj don ság gal, amit az em ber

a dol gok ban ér zé kel ni
és ki fe jez ni ké pes:

te le van rit mus sal és har mó niá val.
Hui zin ga: Homo ludens

1. A já té kok/gya kor la tok hasz nos sá ga és fel hasz ná lá suk szem pont jai 
a kép zé sek ben

A kü lön fé le kép zé se ken (így a Gé niusz Prog ram kép zé sein is) szám ta lan le he tő -
ség nyí lik ar ra, hogy ún. struk tu rált gya kor la to kat, já té ko kat, felada to kat épít-
 sünk be a „me net rend be”. 

Miért is hasz no sak ezek a gya kor la tok, mennyi ben moz dít hat ja elő al kal ma -
zá suk a kép zés si ke rét? Nyil ván va ló, hogy ezen esz kö zök hasz ná la ta so ha nem
le het ön cé lú, ha nem min dig szük sé ges alá ren del ni al kal ma zá su kat kép zé si cél ja-
ink eléré sé nek. Az egyik kiemelt fel hasz ná lá si te rü let, cél ki tű zés le het az ér dek -
lő dés fel kel té se. 

Az alak lé lek ta ni ku ta tá sok ból (fon tos pszi cho ló giai irány zat a 20. szá zad ele-
 jé ről, mely el ső sor ban Né metor szág ban tett szert nagy nép sze rű ség re) jól tud-
 juk, hogy mennyi re fon tos az áb rá nak a hát tér ből va ló kiemel ke dé se ah hoz,
hogy ha tá ro zot tan ma gunk ra von ja a fi gyel mün ket. Gon dol junk csak a so kak
ál tal is mert Ru bin ser leg re, a szel le mes, ún. két ér tel mű áb rák ra. Ak kor tud juk
pon to san ész lel ni az adott fi gu rát, min tá za tot, ha az jól kiemel ke dik a vi szony lag
ho mo gén nek tű nő hát tér ből. Pró bál juk ezt az ana ló giát a kép zé sek re vo nat koz -
tat ni. A kép zés részt ve vői vél he tően kü lön fé le ta nul má nyaik so rán ezer meg ezer
órán hall gat tak előadó kat, ta ná ro kat, ok ta tó kat. Eze ket az él mé nye ket, em lé ke -
ket te kint het jük a hát tér nek. Eb ből a vél he tően ha tal mas in germe ző ből, min tá -
zat ból kell hogy kiemel ked jen az ál ta lunk tar tott kép zés. Sze ren csés és si ke res
eset ben a mi kép zé sünk nem mo só dik össze sem mi ko ráb bi kép zé si em lék kel,
hanem egye di vé vá lik. Nem egy a sok kö zül, nem cse re sza ba tos. Kü lö nö sen fon-
 tos ez nap jaink ban, ami kor ha tal mas döm ping van a kép zé si pia con, mely re
szám ta lan in téz mény (cé gek, is ko lák, ci vil szer ve ze tek) is ko láz za be mun ka tár -
sai t. Jól tud juk, hogy a pe da gó gu sok ra vo nat ko zó 120 pon tos to vább kép zé si
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rend szer kö ve tel mé nye ként a pe da gó gu sok nak is új ból be kell ül nie idő ről i dő re
a kép ze let be li is ko la pad ba. Emel lett ott a megannyi kü lön bö ző szin tű ér te kez let,
a vál to za tos té má jú előadá sok egész so ra az egyes te le pü lé seken. Min de nütt töb -
bé-ke vés bé kép zett kom mu ni ká to rok pró bál ják meg győz ni egy-egy kér dés ről,
ál lás pont ról a hall ga tó sá got, pró bál nak in for má ció kat, tu dást köz ve tí te ni.

Azt azon ban szin tén tud juk ta nul má nyaink ból, hogy fi gyel münk és me mó -
riánk ka pa ci tá sa vé ges, így időn ként szin te tu dat ta la nul (más kor pe dig akár tu-
 da to san!) vé de ke zünk va la mi lyen mó don a ránk zú du ló in for má ció ára dat tal
szem ben. Em lé kez zünk csak vissza a vizs ga idő sza kok ra fel ső ok ta tá si ta nul má -
nyaink so rán! Va la mely vizs ga si ke res ab szol vá lá sa után gya kor ta már egy-két
hét tel ké sőbb sem tud tunk akár lé nye ges dol go kat is felele ve ní te ni a ta nul tak ból
egy újabb meg mé ret te tés re ké szül vén. 

Kis gon do la ti ki té rőm mel azt sze ret tem vol na alá tá masz ta ni, hogy miért is
fon tos kép zé sünk egye di ar cu la tú vá té te le az in for má ciós dzsun gel ben. A be mu -
ta tás ra ke rü lő gya kor la tok épp ezt a fo lya ma tot hi va tot tak se gí te ni.

Je len tős be fo lyá so ló té nye zőt je len te nek ter mé sze te sen az időke re tek is. El-
 kép zel he tő, hogy egy rö vi debb (pl. 10 órás) kép zés ese té ben eset leg csak ar ra van
mó dunk, hogy egy-két gya kor la tot hasz nál junk fel bi zo nyos kép zé si ele mek hez,
sza ka szok hoz il lesz ke dően. Jó pél da le het er re a kü lön fé le han gu lat ol dó (ún. jég-
 tö rő) gya kor la tok al kal ma zá sa a kép zés meg kez dé se kor. Sok kal ol dot tabb le het
pél dául egy be mu tat ko zás, is mer ke dés egy cso por ton be lül, ha nem a kon ven -
cio ná lis ke re tek közt megy vég be. Így mo ti vá ciós szem pont ból igen lé nye ges,
hogy va la mi lyen po zi tív mó don meg hök kent sük a hall ga tó sá got, a cso port tag-
 jait már egy ből a kép zés ele jén. Ter mé sze te sen a kü lön bö ző já té kok/gya kor la tok
gya kor la ti lag a kép zés bár mely to váb bi sza ka szá ban tar tal ma san és cél sze rűen
al kal maz ha tók. Ugyanak kor fon tos nak tar tom, hogy fel hasz ná lá suk előtt min-
 dig gon dol junk át né hány igen fon tos szem pon tot. A leg lé nye ge sebb nek az aláb-
biakat  tar tom:

1. Meg győ ző dé sem sze rint az egyes já té kok/gya kor la tok be so ro lá sa va la -
mely na gyobb, át fo góbb já ték cso port ba el ső sor ban di dak ti kai és nem
pszi cho ló giai szem pon to kon ala pul hat. Sze mély sze rint ne he zen tud nám
el dön te ni pél dául, hogy a „Híd épí tés” vagy a „Pa pír tor nyok” (lásd a já ték -
gyűj te ményt) gya kor la tot csa pat épí tő vagy in kább kom mu ni ká ciós ké-
 pes ség fej lesz tő gya kor la tok kö zé so rol jam. Ter mé sze te sen a híd, il let ve
torony megépí té sé vel fej lő dik az együtt mű kö dés szint je a csa pa ton be lül,
jel leg ze tes sze re pek (irá nyí tó, ra kó, fő épí tész stb.) ala kul nak ki. Ugyanak -
kor az együtt mű kö dés ér te lem sze rűen csak és ki zá ró lag kom mu ni ká ció
ré vén me het vég be: a csa pat tag jai nak egyez tet ni kell el kép ze lé sei ket, meg
kell győz ni tár sai kat az ál ta luk ki ta lált megol dás he lyes vol tá ról. Ér vel -
niük, adott eset ben vi tat koz niuk kell egy más sal. Ez egyút tal szük ség sze -
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rűen a kom mu ni ká ciós ké pes sé gek mű köd te té sét je len ti, és op ti má lis
eset ben a feladat megol dá sa so rán ha té ko nyan fej leszt het jük is eze ket a
ké pes sé ge ket.

2. Amint azt már ko ráb ban is hang sú lyoz tuk, a já ték/gya kor lat hasz ná la ta
min dig va la mi lyen elő re meg ha tá ro zott cél za tos ság gal tör té nik: se gít sé -
gé vel va la hon nan va la ho vá pró bá lunk el jut ni a kép zés, a tré ning so rán.
Nem szük ség sze rű itt min den képp „eget ren ge tő” dol gok ra gon dol nunk.
Nyu god tan megfo gal maz ha tunk lát szó lag egy sze rű nek tű nő dol go kat:
például a já ték cél ja a be mu tat ko zás, a sa ját kom mu ni ká ciós stí lus meg-
isme ré se, egy mes ter sé ge sen szí tott vi ta hely zet ben a má sik fél szem pont -
rend sze ré nek és ál lás pont já nak empatikus megér té se stb. A já té kok egy-
 faj ta ka ta li zá tort je len te nek, me lyek mintegy elő ké szí tik a te re pet va la -
mely fon tos té ma, él mény, ér zés meg vi ta tá sá hoz a kö zö sen átélt szi tuá ció
kap csán. A kü lön fé le cso port hely ze tek ben fel hasz nál ha tó já té kok/gya -
kor la tok gaz dag tár há za az zal a le he tő ség gel ru ház fel ben nün ket, hogy
egyazon fej lesz té si célt szám ta lan el té rő já ték al kal ma zá sá val is meg pró -
bál ha tunk elér ni, rea li zál ni a kép zés (tré ning) jel leg ze tes sé gei nek függ vé -
nyé ben.

3. A kü lön fé le köny vek ben, já ték gyűj te mé nyek ben (így eb ben a mód szer ta -
n i kiad vány ban is!) ta lál ha tó já té ko kat min dig csu pán egy le he tő ség nek,
mintegy kiin du lá si alap nak te kint sük kép zé seink meg ter ve zé sé ben és
meg va ló sí tá sá ban. A já té kok meg vá lasz tá sá ban is messze me nő kig al kal -
maz kod nunk kell a cso port igé nyei hez, jel leg ze tes sé gei hez (élet kor, a cso-
 port ta gok státusa a szer ve ze ti hie rar chiá ban, a cso port ne mi össze té te le
stb.). Ugyanaz a já ték egé szen más hogy ala kul hat, egé szen más ki fu tá si
irá nyo kat ve het a cso port sa já tos sá gai nak függ vé nyé ben. A ter ve zés fo lya -
ma tá ban ezért ér de mes ala po san át gon dol ni, hogy mi vár ha tó az adott
cso port ban a já ték kap csán, me lyek le het nek eset leg a „ve szé lyes pon tok”
(pl. a kö zös raj zo lós tí pu sú felada tok nál je len tős mó do sí tó té nye ző le het,
ha ki zá ró lag ve ze tők, igaz ga tók al kot ják a pá ro kat). Mi olyat hoz hat fel-
 szín re egy gya kor lat egy-egy cso port ban, ami akár gyö ke re sen meg vál -
toz tat hat ja a kép zés/tré ning ha la dá si irá nyát? Sa ját kép zé seim zá rókö ré -
ben ál ta lá ban úgy szok tam fo gal maz ni, hogy „Cso port ve ze tő ter vez,
cso port vé gez!”. A si ke res kép zésnek min dig kie gyen sú lyo zott, két ol da li
kom mu ni ká ció val kell együtt jár nia a ve ze tő és a cso port kö zött. Eb ből ki-
 fo lyó lag ta lán a leg fon to sabb ve ze tői tu laj don ság nak a ru gal mas sá got, a
spon ta nei tást, az imp ro vi zá ciós ké pes sé get tar tom (Dá vid–Páskuné
1993); a gyors és ha té kony al kal maz ko dást a vá rat lan, szo kat lan hely ze -
tek hez. Ta pasz ta la taim sze rint ez ak kor si ke rül het iga zán jól, ha kép zé -
sein ket rend sze re sen „túl ter vez zük”. Mit is je lent ez? Gon do lat ban ér de -
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mes min dig ezer nyi va riá ció val szá mol nunk. Van nak jel leg ze tes cso port -
fo lya ma tok, di na mi kai tör té né sek, de adott eset ben 18–25 em ber fi gyel -
mét, lé lek ta ni együttmozgását kép te len ség elő re tö ké le tes pon tos ság gal
meg jó sol ni. Ugyanaz a já ték az egyik cso port ban 30 per cet tölt ki tar tal -
ma san, míg más cso port ese té ben akár fél nap ra is elég fel dol goz ni, meg-
 be szél ni va lót ad. Ezt nem le het elő re ki szá mítani. Kö zel két év ti ze de egy
ál ta lam tar tott egye te mi ta ná ri ké pes ség fej lesz tő cso port ban for dult elő
pél dául, hogy ma ga a be mu tat ko zó já ték olyan di na mi kát ho zott fel szín re
(a cso por tot ki zá ró lag egy zárt nak te kint he tő tör té nész év fo lyam ta nár 
sza kos hall ga tói al kot ták), amellyel 20 órán ke resz tül le he tett ér dem ben és
ha té ko nyan dol goz ni.

Kü lö nö sen fon to sak az élet ko ri el té ré sek. A ser dü lőcso por tok ban egy-
 ség nyi idő re lé nye ge sen több já té kot ér de mes ter vez ni, mert a meg tett
élet út vi szony la gos szű kös sé ge foly tán, az ön ma guk ról va ló meg nyi lat ko -
zás ké pes sé gé nek rend sze rint fej let le nebb volta miatt sok kal ha ma rabb le-
 fut hat egy já ték hoz kap cso ló dó meg be szé lé si sza kasz mond juk egy ja va -
részt kö zép ko rúak ból ál ló fel nőtt pe da gó guscso port hoz ké pest. Más
gya kor la tok ban (fő leg, ami kor a tár sak ál tal adott vissza jel zé sek „be gyűj -
té se” az adott já ték pszi cho ló giai, te ma ti kus tá ma dá si pont ja) azon ban
meg fi gyel he tő, hogy na gyon lel ke sek a ser dü lők, és tü re lem mel ki vár ják,
hogy min den cso port tag ra sor ke rül jön. Min dig al kal maz kod junk te hát
az egye di fel té telrend szer hez. A kép zé si cél si ke res tel je sí té se ér de ké ben
bát ran ta lál junk ki új já té ko kat, gya kor la to kat, me lyek meg lá tá sunk sze-
 rint a legal kal ma sab bak le het nek e cé lok eléré sé re. A már meg lé vő já té -
kokat pe dig bát ran bő vít sük, ala kít suk át, egy sze rű sít sük le, spe ci fi kál juk
az adott cso port hoz al kal maz kod va. A já té ko kat/gya kor la to kat so ha ne
te kint sük így „ta bu nak”, me lyek hez nem le het hoz zá nyúl ni. Ru das Já nos
(2009) ta lá ló ki fe je zé sé vel él ve a kü lön bö ző szak köny vek ben ta lál ha tó já-
 té kok egy sa já tos folk lórt je len te nek. Bát ran te gyünk hoz zá, gaz da gít suk
mi is ezt a kol lek tív tu dást.

4. A já té kok ve ze té sé hez tar to zó fon tos kér dés a pon tos inst ruk ció meg fo -
gal ma zá sa. Egy-egy pi ci pon tat lan ság, nüánsznyi el té rés is ko moly ga li bát
okoz hat egy já ték meg va ló sí tá sá ban. Ha idő ben nem de rül ki a té vesz -
tés, ak kor akár az egész já ték is ku darc ba ful lad hat a fél reér tés foly tán. Ez
pe dig igen je len té keny mér ték ben rom bo lhatja a ve ze tői te kin tély t. Bi-
 zony ta lan ná, in ge rült té vál hat a cso port, ami ter mé sze te sen a ve ze tőt is
ki zök ken ti és fe szült té te he ti a szi tuá ció ban. Ér de mes ezért a kép zé -
sek/tré nin gek előtt ba rá taink, mun ka tár saink, csa lád tag jaink be vo ná sá -
val tesz tel nünk a já té kok elé fű zött ma gya rá za tun kat. Az inst ruk ciók a
leg több gya kor lat ra vo nat ko zóan igen-i gen egy sze rű nek tűn nek. Köny-
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nyen es he tünk ab ba a hi bá ba, hogy azt gon dol juk: „Ezt az tán tény leg gye-
 rek já ték lesz el mon da nom!”. Igen sok, ún. ki kép zőcso port ban lát tam már
azt, hogy a cso port ak tuá lis ve ze té sé vel meg bí zott cso port ta gok (leg több -
ször sok éves/év ti ze des ta ná ri ta pasz ta lat tal ren del ke ző cso port ta gok ról
van szó) lát szó lag ap ró, va ló já ban azon ban meg ha tá ro zó hi bát vé te nek a
pon tat lan, nem kel lően sza ba tos instrukcióadás sal. Bő ven megéri az a kis
időrá for dí tás a fel ké szü lés so rán. Sok szor egy-egy szó nak is ko moly je len -
tésmó do sí tó sze re pe le het, és kol lek tív fél reér tés re ad hat okot a cso port -
ban a pon tat lan meg fo gal ma zás.

5. A kü lön bö ző já té kok so rán nemegy szer van ar ra szük ség, hogy pá ro kat,
kis  cso por to kat ala kít sunk a cso port ból. A cso port ta gok ter mé sze tes tö-
 rek vé se ezek ben a szi tuá ciók ban az, hogy min dig a ki sebb fe szült sé get
kel tő irány ba pró bál nak el moz dul ni. Mit je lent ez konk ré tan? Azt, hogy
rend sze rint sok kal in kább igye kez nek ál ta luk jól (vagy job ban) is mert
sze mé lyek kel egyazon pár ba/cso port ba ke rül ni, sem mint hogy az eset leg
bi zony ta la nabb, fe szül tebb hely ze tet ered mé nye ző is me ret len „má sik kal”
al kos sa nak párt. Úgy gon do lom, hogy ezt a szán dé kot és jel leg ze tes em be -
ri mű kö dé si mó dot ak cep tál hat juk a kép zés el ső sza ka szá ban, az el ső já té -
kok so rán. Ké sőbb azon ban min den képp fon tos nak tar tom abba az irány -
ba ösz tö nöz ni a cso por tot, hogy a vál to za tos ság, a töb bi cso port tag gal
va ló megis mer ke dés és si ke res együtt mű kö dés ér de ké ben egy re in kább a
vé let len sze rű pár- és kis cso port-kép zés irá nyá ba moz dul junk el. Eh hez az
egyes já té kok leírá sá nál több öt le tet is adunk (pl. az egyazon hó nap ban
szü le tet tek, a mun ká ba já rás hoz ugyanolyan köz le ke dé si esz közt igény be
ve vők, a gye rek ko ruk ban szal vé tát, Barbie ba bát gyűj tők al kos sa nak egy
cso por tot stb.), és per sze krea ti vi tá sunk és cél jai nak sze rint tet szés sze rint
bő vít he tő itt is a va riá ciók szá ma. A szel le mes, egye di szem pon tok meg-
adá sa a hu mor bő sé ges for rá sa le het és fel sza ba dult ne ve tés sel jár hat
együtt. Ta pasz ta la tom sze rint az is me ret sé gen ala pu ló vá lasz tá sok fo ko -
za tos el ha gyá sa sem mi gon dot nem je lent jól mű kö dő, egy más ra tény leg
kí ván csi em be rek al kot ta cso por tok ban.

6. A kü lön fé le kép zé se ken/tré nin ge ken fel hasz nált já té kok/gya kor la tok kü-
 lön le ges cso port ját al kot ják azok, ame lyek va la mi fé le tes ti kon tak tust igé-
 nyel nek a részt ve vők től, ami kor is meg tör té nik a kom mu ni ká ciós szak-
 iro da lom ban „in tim zó ná nak” ne ve zett leg bel ső te rünk át há gá sa. Ezek a
já té kok jár hat nak na gyon po zi tív ho za dék kal is, de töb bek szá má ra akár
igen za va róak is le het nek. Néz zük az el ső vál to za tot. Amennyi ben úgy
ítél jük meg ve ze tő ként, hogy beik tat ha tunk ilyen já té kot (ter mé sze te sen
most is jo gá ban áll a cso port ta gok kö zül bár ki nek eluta sí ta ni a hely zet ben
va ló rész vé telt), ak kor tény leg le gyünk na gyon kö rül te kin tőek. A fi zi kai
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kö zel ség ugyanis a kap cso la ti in ti mi tás egyik jel ző je és egy szer s mind ve-
 le já ró ja. Tel je sen kü lön bö zőek va gyunk a te kin tet ben, hogy az in ti mi tás
eme meg nyil vá nu lá sát mi lyen mér ték ben to le rál juk, eset leg mennyi re za -
var ben nün ket a má sik em ber fi zi kai kö zel sé ge. Egyér tel mű ne mi kü lönb -
sé gek is meg fi gyel he tők eb ben a vo nat ko zás ban. Ta pasz ta la taim sze rint 
a nő ket sok kal ke vés bé za var ja ez cso port hely zet ben, mint a fér fia kat. 
Ja va részt vagy ki zá ró lag fér fiak ból ál ló cso por tok ban (a köz ok ta tás ban
részt  ve vők ese té ben ilyen  helyzettel el vét ve ta lál ko zunk csu pán) iga zá ból
na gyon rit kán ik ta tok csak be ilyen ele me ket, mert sok kal in kább fe szült -
sé get kelt, mint a nők al kot ta cso por tok ban. Ve gyes ne mi össze té te lű cso-
 port ese tén azon ban ki fe je zet ten hasznos ka ta li zá to ra le het a cso port di -
na mi ká nak. Ter mé sze te sen az inst ruk ció ban min dig ér de mes fel hív ni a
fi gyel met a „jó íz lés ha tá rai ra” a tes ti kon tak tus fel vé te le során. Kü lö nö sen
hang sú lyos ez diákcso por tok ban, ame lyek ben a fiúk né ha szin te fel jo go sí -
tást érez nek a já ték kap csán ar ra, hogy a cso port lány tag jai hoz oda si mul -
ja nak, a min den na pi élet ben eset leg ta bu nak szá mí tó test tá jé kok hoz ér je -
nek. Ezt min den képp ha tá ro zot tan előz zük meg a ké nyel met len sé gek
el ke rü lé se ér de ké ben. Amennyi ben úgy ítél jük meg, hogy a cso port nem
elég érett ezek nek a hely ze tek nek a ke ze lé sé re, ak kor in kább ne is pró bál -
koz zunk al kal ma zá suk kal! A fel nőt tcso por tok rend sze rint kel lő ta pin tat -
tal és érett ség gel ke ze lik az ilyes faj ta szi tuá ció kat.

Mi le het a cso port di na mi kai ho za dé ka a tes ti kon tak tust igény lő gya-
 kor la tok nak? Az, hogy az in ti mi tás ha tá rai nak mes ter sé ges át há gá sá val
mintegy fel sza ba dul nak a részt ve vők. Ta pasz ta la taim sze rint egy ilyen tí-
 pu sú já té kot kö ve tő be szél ge tős tí pu sú já ték ban sok kal in kább meg nyíl -
nak, a cso port tag jai kö ze lebb en ge dik ma guk hoz tár sai kat. 

Mi szól a tes ti kon tak tust igény lő já té kok el len? Bár mely kép zés ben
/tré ning ben az egyik leg fon to sabb do log nak azt tar tom, hogy min den
részt ve vő pszi ché sen biz ton ság ban érez ze ma gát. Sen kit nem sza bad
olyan hely zet be hoz nunk ve ze tő ként, ami ezt a faj ta biz ton ság ér ze tet
megin gat ja, fel bo rít ja. Ter mé sze te sen ez a szán dék nem zár ja ki azt, hogy
egy kép zés so rán ne hoz zunk lét re – hang sú lyo zot tan di dak ti kai szán dék -
kal! – olyan hely ze te ket, ame lyek eset leg va la mely cso port tag szá má ra
diszkomfortosak le het nek (pl. egy ver seny hely zet ben min dig van nak
vesz te sek, amely ál la po tot nem min dig könnyű átél ni). A tes ti kon tak tust
igény lő gya kor la tok ban va ló rész vé tel bár mi fé le eről te té se azon ban na-
 gyon ko moly el lenér zé se ket, fe szült sé get szül het. Kö te les sé günk ve ze tő -
ként min den cso port tag szu ve re ni tá sát tisz te let ben tar ta ni és ezt a mű kö -
dé si mód ra vo nat ko zó sza bályt idő ről i dő re nor ma ként tu da to sí ta ni a
ta gok ban.
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7. Gya kor la ti lag eme gon do lat me net nek a foly ta tá sa ként ér de mes tár gyal ni
az adott já ték ból va ló ki válás, a „passzo lás” le he tő sé gé nek té má ját. Már a
cso port sza bá lyok meg vi ta tá sa so rán (a cso port sza bá lyok ról rész le te sen
ol vas ha tunk majd a cso port ke re teit tár gya ló rész ben) na gyon fon tos,
hogy ez a le he tő ség min dig és min den ki előtt adott. Sen kit nem kény sze -
rít he tünk ar ra, hogy aka ra ta, pszi chés kom fort ér zete el le né re részt ve gyen
já té kok ban, szi tuá ciók ban. Ta pasz ta la taim sze rint a cse lek vé si/dön té si
sza bad ság egyér tel mű biz to sí tá sa igen fel sza ba dí tóan hat a cso port ta gok -
ra. A kü lön bö ző tré nin ge ken egy sze rű ha son lat tal szok tam ezt ér zé kel tet -
ni a ta gok szá má ra: van nak olyan hú sok, ame lyek gya kor la ti lag egy órán
be lül tel je sen pu há ra fő nek, míg egy fi nom mar ha pör költ el ké szí té se akár
bő fél na pot is igény be ve het. Mi em be rek is tel je sen kü lön bö zőek va-
 gyunk „fő zé si időnk” te kin te té ben. Van, aki pil la na to kon be lül ké pes fel-
ol dód ni akár egy tel je sen is me ret len tár sa ság ban, cso port ban, más nak lé-
 nye ge sen több idő kell eh hez. Nincs ez zel sem mi baj, tisz te let ben kell
tar ta nunk a cso por tot al ko tó egyé nek el té rő lé lek ta ni ha la dá si se bes sé gét.
Ugyanak kor rend sze rint az is jól ér zé kel he tő, hogy a kény szer felol dá sa
je len tősen ser ken ti a já té kok ban va ló rész vé te li ked vet. Csoportdinami-
kailag még egy fon tos se gí tő té nye ző vel szá mol ha tunk: az eset leg vo na ko -
dó cso port ta gok is gyak ran be kap cso lód nak, ha lát ják tár saik ön fe ledt,
eset leg vi dám, iga zán iz gal mas já té kát. A cso port han gu la ta olyan vá kuu -
mot te remt het, ami szin te ma gá ba szip pant ja az egyént. Több nyi re
ugyanis nem sze re tünk kí vül ál lók lenni és va la mi jó ból, ér de kes ből ki ma -
ra d ni. Fon tos nak tar tom azon ban, hogy a ne tán mégis a passzo lás mel lett
dön tő cso port ta got is va la mi lyen „sem le ges” mó don pró bál juk be von ni a
cso port fo lya mat ba. A leg több gya kor lat ese té ben min dig jól jö het egy
„kék sap kás ENSZ-meg fi gye lő”, aki ob jek tív né ző pont já val, a já ték me ne -
té ről va ló lel ki is me re tes jegy zetké szí tés sel na gyon ha té ko nyan se gít he ti a
ve ze tő és a cso port mun ká ját a já ték él mé nyei nek, ta pasz ta la tai nak meg-
 be szé lé sé ben. Így nem is ér zi ma gát mel lő zött nek a sze mély, és a cso port -
hoz tar to zás ér zé se sem szen ved csor bát. Ed di gi tré ne ri mun kám so rán
so ha nem ta lál koz tam még olyan cso port tag gal, aki egy-egy passzo lás tól
el te kint ve hosszabb ideig ki von ta vol na ma gát a kö zös gya kor la tok ból.
Legin kább ser dü lőcso por tok ban, a cso port fo lya mat ele jén ta lál koz tam
ed dig el vét ve a passzo lás je len sé gé vel. En nek hát te ré ben azon ban jól lát-
 ha tó volt egy sa já tos mo ti vá ció: az adott cso port tag mintegy tesz tel te,
hogy a cso port ke re tei közt va ló ban le het-e a tan órai szi tuá ciók tól el té -
rően vi sel ked ni. Va ló ban ko mo lyan gon dol tam-e ve ze tő ként ezt a faj ta
megen ge dő ma ga tar tást, vagy csu pán megint va la mi ta ná ri „trükk” az
egész? Per sze ben ne le het eb ben ideig-ó ráig a nonkonformitás pre fe rá lá -
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sa, a fel nőtt sze méllyel szem be ni „har cál lás pont” el fog la lá sa. Né ha még az
is ér zé kel he tő, hogy a passzo ló já té kos él ve zi a hely ze tet (jót tesz egy ser-
 dü lő ön bi zal má nak is), ami kor a töb biek eset leg un szol ják, hogy ugyan,
kap cso lód jon már be ő is a kö zös já ték ba. A lé nyeg: so ha sem mit ne eről-
 tes sünk a fent leír tak szel le mé ben.

8. A kü lön bö ző kép zé se ken, tré nin ge ken saj nos elő for dul hat, hogy va la ki
ön hi bá ján kí vül egy ki csit ké sőbb ér ke zik meg, miután a kö zös mun ka
már ré geb ben el kez dő dött. Ilyen kor ér de mes ar ra meg kér ni a cso por tot,
hogy rö vi den össze gez ze az újon nan ér ke ző szá má ra, hogy mi is tör tént
ed dig, hol is tar tunk most. Így a kér dé ses sze mély ér zi, hogy rá is oda fi -
gye lünk, hi szen meg könnyít jük szá má ra a ké sés ből adó dó fe szült ség
gyors csök ken té sét. Ve ze tő ként is meg te het jük ezt per sze, de kü lö nö sen
ta nul sá gos le het a cso port sa já tos op ti ká ja, az, hogy ők mi ként in terp re -
tál ják az ed dig tör tén te ket. Ter mé sze te sen ez a rö vid összeg zés so ha ne
tör je meg egy já ték hely zet, egy iz gal mas pil la nat len dü le tét; va la mely egy-
 ség le zá rá sa után ér de mes er re sort ke rí te ni (akár a kö zel gő szü net ben is
meg tör tén het ez).

9. A tár gyi esz kö zök hasz ná la ta. Kö zép is ko lás ko rom ban óvó nő kép ző szak-
 kö zép is ko lá ba jár tam. Az ott el telt évek és szak mai gya kor la tok so rán a ta-
 ná raim, a gya kor lott óvó nők min dig hang sú lyoz ták a vál to za tos esz köz -
hasz ná lat fon tos sá gát (pl. fej dí szek, kis hang sze rek, megannyi más).
A tré nin gek so rán né ha szin te meg döb ben tő volt azt ta pasz tal ni, hogy
ezek az esz kö zök a fel nőt tek szá má ra is mennyi re fon to sak le het nek. Sok-
 kal szem lé le te sebb, kéz zelfog ha tóbb le het egy gya kor lat, ha bát ran (per sze
funk cio ná li san) hasz ná lunk esz kö zö ket, tár gya kat. Ezek gya kor la ti lag
bár mik le het nek: a szí nes kö vek től kezd ve a já ték au tón át a WC-pa pír-gu -
ri gá val be zá ró lag tény leg bár mi. A részt ve vők vissza jel zé sei iga zol ják
majd, hogy mennyi re ér de mes volt ezek hasz ná la tá ban gon dol kod nunk.
Ter mé sze te sen az esz kö zök ki vá lasz tá sá ban a funk cio na li tás mel lett lé-
 nye ges az esz kö zök ve szély te len volta, és esz té ti kus, mo ti vá ló meg je le né -
sük. Egy-egy já ték si ke re eset leg azon múl hat, hogy épp mennyi re iz gal -
mas, asszo ciá ció kat éb resz tő ké pe ket, kár tya so ro za tot al kal ma zunk
(a Ma gyar Gé niusz Prog ram kép zé si se géd anya gai közt több, iga zán re -
mek és „meg szó lí tó” kár tya cso mag is ta lál ha tó, me lyet a kép zők sza ba don
köl csö nöz het nek tréningjeikre). Az esz köz hasz ná lat tár gya lá sa kor ér de -
mes egy gon do lat ere jéig megáll nunk az egyes gya kor la tok si ke res meg-
oldá sá hoz kap cso ló dó jel ké pes tár gyi ju tal mak (pl. cso ki, cu kor ka stb.)
osz to ga tá sá nak kér dé sé re. Ez ügy ben erő sen megosz la nak a tré ne ri vé le -
mé nyek: van, aki úgy mond de dós do log nak tart ja, és so ha nem él ez zel a
mo ti vá ciós esz köz zel. Sze mé lyes vé le mé nyem az, hogy – ter mé sze te sen



61

III. A kép zé sek/tré nin gek gya kor la ti ele mei, ke re tei

nem me cha ni kus mó don, min dig megerő sít ve a győz test, a leg jobb tel je -
sít ményt nyúj tót – de ér de mes ve le él ni. Fel nőt tek is szin te gyer me ki
öröm mel és büsz kén tud ják át ven ni például a győz tes csa pat nak já ró táb la
cso ko lá dét, amit az tán már-már ri tuá li san le het a csa pat ta gok nak kö zö -
sen el fo gyasz ta ni. Na gyon jó cso portko hé ziót erő sí tő ha tá sa le het, ha még
ar ra is jut fi gyel mük, hogy sport sze rűen meg kí nál ják pl. az adott ver seny -
já ték ban mö göt tük vég ző cso port tár sai kat. Akár egy-egy szem cu kor ka is
jót te het az em ber lel ké nek tel je sít mé nye elis me ré se ként. Ma ra dan dó em -
lék szá mom ra egy ré gi tré ning, ahol a győz tes csa pat nak egy ha tal mas gö-
 rög dinnyét ad tam ve ze tő ként aján dék ba (ko moly ju ta lom kel lett, hi szen a
já ték ban a csa pa to kat a NASA kér te fel a fej lesz tő mun ká ra). Ezt nagy vo -
na lúan „be dob ták” a kö zös be, és 18 lel kes fel nőtt pe da gó gus fo ga alatt
har so gott egy szer re a dinnye.

10.Az esz köz hasz ná lat té ma kö rét kö ve tően es sék rö vi den szó konk ré tan egy
esz köz, a vi deo ka me ra hasz ná la tá ról. A leg fon to sabb sza bály ter mé sze te -
sen az, hogy a ka me ra hasz ná la tá hoz a cso port en ge dé lyét kell kér ni, kol-
 lek tív be leegye zés szük sé ges. Na gyon hasznos le het egy-egy vi ta hely zet
for du ló pont jai nak vissza ját szá sá hoz, tar tal mas, iz gal mas, eset leg meg ha -
tó pil la na tok felele ve ní té sé hez. Ér de kes ilyen mó don szem be sül ni sa ját
han gunk kal, meg je le né sünk kel, vi sel ke dé sünk kel is. Két ség kí vül van egy
je len tős hasz nos ság e te kin tet ben. A leg fon to sabb hát rány viszont az le -
het, hogy sok időt ve het el a cso port tól a fel vé te lek vissza ját szá sa. Sze rin -
tem min den képp ér de mes hasz nál ni ka me rát, de elő re el ter ve zet ten és
visszafogottan (az ál lan dó vissza né zés na gyon me cha ni kus sá vál hat, és ki
is zök kent he ti a cso por tot a di na mi kai fo lya mat ból).

11.Több gya kor lat ban is elő for dul hat, hogy a ve ze tői instrukcióban va la mi -
lyen mó don szó ba kell ke rül je nek a cso port ta gok kö ze li ro ko nai, csa lád -
tag jai (pl. a „Ho gyan vi szo nyulsz a ne ved hez?” c. já ték). Min dig le gyünk
na gyon kö rül te kin tőek a meg fo gal ma zás sal. So ha nem tud hat juk ugyan -
is, hogy a cso port ta gok élet tör té ne té ben eset leg mi lyen sú lyos vesz te sé gek
vagy konflik tu sok hú zód hat nak meg a hát tér ben a csa lád ta gok hoz fű ző -
dően. Az eset le ges fi gyel met len meg fo gal ma zás a tel jes jó szán dék el le né -
re is fel ka va róan hat hat va la mely cso port tag ra, amely tör té nés az tán az
egész cso port mű kö désé re rá nyom hat ja a bé lye gét, és akár ne ga tív irány-
 ban be fo lyá sol hat ja a di na mi kát.

12.Az utol só kér dés kör a já té kok elé szánt be ve ze tés ben az adott já ték ra
szánt időke re tek kér dé se. Szá mos szak könyv ben, já ték gyűj te mény ben
lát hat juk azt, hogy a szer ző idő tar ta mot ad meg az egyes já té kok hoz kap-
 cso ló dóan. Az eb ben a könyv ben ta lál ha tó já té kok leírá sá nál én ezt szán-
 dé ko san nem tet tem meg. Azon egy sze rű ok nál fog va, hogy megíté lé sem
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sze rint az idő tar tam leírá sa nem ad iga zi tám pon to kat. Annyi té nye ző
be fo lyá sol ja ugyanis egy-egy gya kor lat idő tar ta mát (az ak tuá lis cso port -
di na mi kai tör té né sek, a cso port sa já tos sá gai, össze té te le, lét szá ma stb.),
hogy kép te len ség elő re meg jó sol ni, hogy va jon mennyi időt fo gunk töl-
 te ni a cso port ban a já ték el ját szá sá val és a já ték kel tet te él mé nyek kö zös
meg be szé lé sé vel, fel dol go zá sá val. To vább ra is ér vé nyes a 3. pont ban
meg fo gal ma zott szem pont: „Cso port ve ze tő ter vez, cso port vé gez!”. A fon-
 tos nak azt tar tom, hogy a cso port min den rez dü lé sé re (ver bá lis és non-
 ver bá lis kom mu ni ká ció) fi gyel jünk, és a cso port di na mi ká nak, az igé-
 nyek nek meg fe le lően gaz da gít suk to vább (ha van er re igény) vagy zár juk
le az adott já té kot, be szél ge tést.

2. A kép zés ke re tei

Mint éle tünk szám ta lan te rü le tén, így a kép zé sek so rán is alap ve tő, hogy min den
érin tett cso port tag szá má ra jól kö rül ha tá rol tak le gye nek a kép zés kü lön fé le ke-
 re tei. A ke re tek kap csán há rom té ma kör ről sze ret nék ezért rö vi den ír ni: idő-, té -
ri ke re tek és a cso port sza bá lyok.

2.1. Időke re tek

A kü lön bö ző kép zé sek összidő tar ta ma rend sze rint kö tött, és min den cso port tag
ál tal elő re is mert, hogy mi lyen idő tar ta mot felöle lő kö zös mun ká ra vál lal koz -
nak. Vé le mé nyem sze rint azon ban so ha nem le he tünk az zal min dig és tö ké le te -
sen tisz tá ban, hogy a kép zés ben/tré nin gen részt  ve vő va la mennyi sze mély hez el-
 ju tott-e pon to san a szer ve zé si sza kasz ban az időbeosz tást érin tő va la mennyi
re le váns in for má ció. Az ed di gi ta pasz ta la taim azt mu tat ják, hogy min dig akad-
 hat olyan cso port tag, aki nem ka pott pon tos tá jé koz ta tást: „Nem úgy hal lot ta”,
„Ne ki nem ezt mond ták” stb. A fél reér té sek el ke rü lé se vé gett min dig tisz táz zuk
már a kép zés ele jén az időke re te ket. Fon tos nak tar tom, hogy kép ző ként, tré ner -
ként ru gal ma san és konst ruk tí van al kal maz kod junk adott eset ben a cso port
idő beosz tás ra vo nat ko zó igé nyei hez. Ér te lem sze rűen ez nem azt je len ti, hogy
csök kent sük fe lé re a kép zés idő tar ta mát, mert a cso port ezt sze ret né. Nyil ván va -
lóan nem er ről van szó. Ah hoz azon ban bát ran al kal maz kod ha tunk, hogy pél-
 dául a na pi ko ráb bi be fe je zés ér de ké ben rö vi debb szü ne te ket tart sunk. Ter mé -
sze te sen az időelosz tás ban is a szak maiak a leg fon to sabb szem pon tok. En nek
cél sze rű min den egye bet alá ren del ni. A kér dés: mi lyen idő beosz tás ga ran tál ja
legin kább a kép zés/tré ning si ke res sé gét, a kép zé si cé lok mi nél tel je sebb eléré sét,
a cso port ta gok mi nél na gyobb elé ge dett sé gét a kép zés sel? 



63

III. A kép zé sek/tré nin gek gya kor la ti ele mei, ke re tei

Ta pasz ta la taim sze rint szin te min dig sze ren csé sebb a kép zé si idő ke ve sebb
na gyobb egy ség re (rit kább, de al kal man ként hosszabb ideig tar tó) ta go lá sa, mint
a rö vi debb ideig tar tó sű rűbb ta lál ko zá sok. Kü lö nö sen igaz ez azon kép zé si for-
 mák ra, ame lyek in kább kö ze lí te nek a klasszi kus lé lek ta ni cso port mun ká hoz (pl.
konflik tuske ze lő tré ning egy is ko lai tan tes tü let pe da gó gu sai szá má ra). Ezek ben
a kép zé si for mák ban, faj ták ban sok szor el kell né mi idő nek tel ni ah hoz, hogy
„be me le ged jen” a cso port, fel sza ba dul tan kezd je nek el dol goz ni va la mely já ték,
gya kor lat megol dá sa kap csán. Nemegy szer bő ven ér de mes időt hagy ni egy-egy
já ték ta pasz ta la tai nak meg be szé lé sé re, az élet be li tör té né sek kel va ló pár hu za -
mok felál lí tá sá ra, a kö zös ta nul sá gok le vo ná sá ra. Hosszabb kép zé si egy sé gek
ese té ben minder re ké nyel me seb ben van mó dunk. 

Egy má sik fon tos szak mai szem pont a cso port di na mi ká hoz kö tő dik. Idő ben
na gyon szét ta golt kép zés ese té ben cso port ve ze tő ként na gyon ne he zen tart ha tó
kont roll alatt azon ese mé nyek, tör té né sek kö re, me lyek adott eset ben messze me -
nő kig be fo lyá sol hat ják a kép zés, a cso port lét ala ku lá sát. Ez el ső sor ban ak kor
mu tat ko zik meg, ha a kép zés részt ve vői egyazon szer ve zet hez (ma rad junk az is-
 ko lai tan tes tü let jól be vált pél dá já nál) tar toz nak. 

Elő for dult már pél dául ed di gi mun kám so rán, hogy egy 25 órás krea ti vi -
tásfej lesz tő tré nin get csak öt al ka lom ra eloszt va tud tunk meg szer vez ni az is ko la
tan tes tü le te szá má ra, mert ez volt az is ko la ve ze té sé nek a ki fe je zett ké ré se, ami-
 hez tré ner ként al kal maz kod nom kel lett. A he ten te tör té nő ta lál ko zá sok miatt a
fo lya mat így kö zel más fél hó nap ra hú zó dott el. Ez még ön ma gá ban nem lett vol -
na baj. A gon dot az je len tet te, hogy ilyen hosszú idő tar tam ba két – meg le he tő -
sen vi ha ros ra si ke re dett, nagy ér zel mi hul lá mo kat ve rő – tan tes tü le ti ér te kez let
is „be csú szott”, me lyek ese mény so ra na gyon je len tős mér ték ben be fo lyá sol ta az
ér te kez let ről egy ből a tré ning re ér ke zők han gu la tát, mo ti vált sá gát. Sze rin tem
ilyen hely ze tek ben ve ze tő ként a leg jobb, amit te he tünk az, hogy a cso port tér be
ér ke ző ener giatöbb le tet meg pró bál juk va la mi lyen tar tal mas gya kor lat ba át ve -
zet ni, ka na li zál ni. Ez le he tő sé get nyújt hat a cso port tag jai nak a fel kor bá csolt ér-
 zel mi ál la pot le nyug ta tá sá ra, az ún. át zsi li pe lés re.

Ar ra is ér de mes te kin tet tel len nünk, hogy a cso port ban együtt el töl tött idő az
egyik leg fon to sabb kö zös erő for rá sunk. Ezért böl csen kell gaz dál kod nunk ve le.
Több cso port ban is gyak ran meg fi gyel he tő, hogy meg je le nik az „okos ko dó”, a
„min dig min dent job ban tu dó, az okostojás” sze re pét vi vő cso port tag. Na gyon
za va ró és ko mo lyan fe szült ségkel tő le het, ha va la ki a cso por ton be lül rend re
ilyen mó don tö rek szik a fi gye lem fel hí vá sá ra, eset leg a do mi náns szerep meg-
 szer zé sé re. Nyil ván nem le het ezt a di na mi kai kér dést sem szimp li fi kál tan ke zel -
ni. Min dig az adott hely zet dönt i el, hogy mi lyen mér ték ben és mó don avat ko -
zunk be („ál lít juk le” ta pin ta to san a kér dé ses cso port ta got) a fo lya mat ba, vagy
hagy juk in kább az ese mé nye ket sza ba don sod ród ni és a megol dást a cso port ra
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bíz ni. Ter mé sze te sen  ez egy fe lől ve ze tői fel fo gás és ha bi tus kér dé se. Más fe lől le -
het en nek ki fe je zett cél sze rű sé ge és tu da tos sá ga is ré szünk ről; az eset le ges cso-
 port ban ki rob ba nó konflik tus energetizáló, elő re vi vő is le het. Ér tő kö zös elem-
 zé se és fel dol go zá sa ré vén ha mar el jut ha tunk az egész cso port szá má ra igen
hasznos ta nul sá gok le vo ná sá ra.

E so rok írá sa kor élén ken megele ve ne dik előt tem egy – egyéb ként igen szé les -
kö rűen mű velt és jó hu mo rú – fér fi cso port tag egy pe da gó guscso port ból, aki ál-
 lan dóan rend kí vül cir kal mas ba rokk kör mon da tok ban fe jez te ki ma gát, és hosz-
szas (mag vas) fi lo zó fiai fej te ge té sek be bo csát ko zott szin te min den já ték
kap csán. A cso port csak tűr te, tűr te, amed dig tűr het te. Töb ben az tán hu mo ros
for má ban, de elég ve he men sen je lez ték vissza szá má ra, hogy za var ja őket ez a
ren ge teg „mel lé be szé lés”, idő rab lás nak tart ják. A töb bie ket za va ró sze mély nek
ez az őszin te vissza jel zés a meg le pe tés ere jé vel ha tott. A mun ka tár sai, ta nít vá -
nyai ezt va la mi lyen ok nál fog va so ha nem je lez ték vissza szá má ra, holott az élet-
 ben is min dig így kom mu ni kál. Mintegy a stí lus tól va ló „bú csú zás ként” fi lo zo -
fált er ről egy sort, de szin te egy ből al kal maz ko dott a cso port el vá rá sai hoz.
Vég le ge sen ak kor tör tént meg a „re ha bi li tá ció ja” a cso por ton be lül, ami kor a kö-
 vet ke ző al ka lom ra el hoz ta az ál ta la több év ti ze de épí tett szik la kert jé ről ké szült
fo tó kat. Le nyű gö zőek vol tak. 

A tré ne ri vé le mé nyek megosz la nak ar ról, hogy egy-egy szü net vége után mi -
kor lás sunk hoz zá a foly ta tás hoz. Én sze ren csé sebb nek tar tom, hogy ha úgy
szok tat juk rá a cso por tot a szü ne tek ről va ló pon tos visszaér ke zés re (no tó rius ké -
sők azért szin te min dig akad nak egy 18–25 fős cso port ban), hogy a meg be szélt
időke re tek tar tá sá val egy ből el kezd jük a szü net utá ni kö zös mun kát. A ké sők ben
ilyen kor rend re né mi fe szült ség ke let ke zik (va la mi ből ki ma rad nak, eset leg a
ked vü kért kü lön el kell még egy szer rö vi den mon da ni az inst ruk ciót), ami arra
készteti őket, hogy más kor már pon to san ér kez ze nek. Azért per sze ne le gyünk
rigidek en nek a prob lé má nak a ke ze lé sé ben sem, bár tény leg na gyon ké nyel met -
len le het 10–15 per cig ese mény te le nül vár ni adott eset ben akár egy em ber miatt. 

Ta pasz ta la taim sze rint a cso por tok dön tő há nya da gyor san ke resz tül megy
ezen a „szo cia li zá ciós” pe rió du son és nincs iga zán prob lé ma ez zel. Ter mé sze te -
sen megint más kér dés, ha a ké sé sek mö gött va la mi fé le tu dat ta lan el há rí tás hú-
 zó dik meg oki té nye ző ként. Er re min den képp te kin tet tel kell len nünk, és akár e
jel leg ze tes cso port di na mi kai tör té nés fel buk ka ná sát egy sze rű ma gya rá zat tal kí-
 sér ve, vissza is je lez het jük a cso port szá má ra. Kü lö nö sen fon tos le het ez ak kor,
ha a cso por tot olyan sze mé lyek al kot ják, akik ma guk is ve zet nek majd já té ko kat,
gya kor la to kat (tré nin ge ket) fel nőt tek nek, diá kok nak.
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2.2 A kép zés hely szí ne mint té ri ke ret

A helyszín si ke res, tar tal mas kép zés má sik fon tos össze te vő je, egy szer s mind zá-
 lo ga le het. Kezd jük elő ször is a tá gabb di men zió val: mi is hely szín, ahol a kép-
 zést/tré nin get fog juk tar ta ni. Is ko la, óvo da, kol lé giu mi ta nu ló te rem, va la mely
ho tel ok ta tó ter me?

Sok-sok tré ner kol lé gám egy be csen gő ta pasz ta la ta jel zi (ma gam is er re tö-
 rek szem le he tő ség sze rint sa ját kép zé seim so rán), hogy sok kal sze ren csé sebb, 
ha a kép zés részt ve vőit ki sza kít juk meg szo kott (gya kor la ti lag kom fort zó ná nak
mi nő sü lő) mes ter sé ges kör nye ze tük ből. Nem ott tart juk a zárt kép zést, aho vá
pél dául nap mint nap ta ní ta ni jár nak a cso port tag jai (amennyi ben egy tan tes tü -
let mun ka tár sai al kot ják a cso por tot). Sze mé lyes ta pasz ta la tom is az, hogy ilyen-
 kor min dig na gyon könnyen meg ta lál ják a kép zé sen lé vő kol lé gái kat a mun ka -
tár saik, a fe let te seik. „Csak egy gyors aláírás” ere jéig lép nek ki a ta gok a te rem ből
a fo lyo só ra, „csak egy pil la nat ra ug ra nak ki” be szél ni egy szü lő vel, ta nít vá nyuk -
kal, az igaz ga tóhe lyet tes sel stb. Rend kí vül za va ró le het, ami kor is a „csak egy pil-
 la nat ra” tí pu sú kiug rá sok kal szab dal ják egye sek a cso port időt, tö rik meg a kép-
 zés adott sza ka szá nak elő re el ter ve zett ívét. A ki lé pő nem tud tel jes egé szé ben a
kép zés re kon cent rál ni, a vá rat la nul le zaj ló rö vid ta lál ko zá sok té má juk nál fog va
tel je sen ki is zök kent he tik a tré ning re va ló rá han golt ál la pot ból. Ezek az ese mé -
nyek a cso port ve ze tő és a cso port töb bi tag ja szá má ra is kö vet he tet len né, meg jó -
sol ha tat lan ná te he tik a kép zés han gu la ti ele meit. 

Más részt pél dául a ta ná rok ese té ben egy is ko lai hely szín hez, te rem hez az ott
átélt, né ha ta lán na gyon is ne ga tív, fá jó em lé kek so ra asszo ciá ló dik (a pe da gó -
gusszerep vál to zá sai ról szó ló rész ben em lí tet tem ilyen szcé ná kat, me lyek per cek
múl tán akár már a vi lág há lón tűn nek fel). Ezek a ne ga tív asszo ciá ciók az tán tu-
 dat ta la nul is be ke rül het nek a cso port tér be és be fo lyá sol hat ják a cso port mű kö -
dé si di na mi ká ját. 

A la kó hely hez na gyon kö ze li hely szín igen csá bí tóan hat hat: van, aki az adott
kép zé si nap után (több na pos kép zé sek/tré nin gek ese tén) még szí ve sen vál lal ja
az éj sza kai au tó zás/vo na to zás fá ra dal mait és nem ma rad ott tár sai val egy kis kö-
 tet len be szél ge tés re, ne tán kul tu rált bo roz ga tás ra. Sok szor pe dig épp ezek az
együtt el töl tött, fe sze sebb ke re tek nél kü li órák azok, ame lyek je len tős mér ték-
 ben hoz zájá rul nak az él mény sze rű ség hez, a kép zés ma ra dan dó vol tá hoz. Ilyen-
 kor nyí lik le he tő ség ar ra, hogy mond juk a 9 kü lön bö ző tan tes tü let ből ér ke ző
nyílt cso port tag jai meg vi tas sák egy ki csit (akár a fe szült sé gei ket ventilálva is),
hogy „ná lunk hogy is van ez?”. Ki csit kien ged he tik egy más előtt a gőzt, és átad -
hat ják egy más nak a sa ját in téz mé nyük ben mű kö dő „jó gya kor la tai kat”. Ezek a
be szél ge té sek, is mer ke dé sek, ta pasz ta lat cse rék az tán nem egy szer a más na pi tré-
 ning leg főbb ka ta li zá to rai is le het nek. Óha tat la nul beépül nek a cso port kö zös
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élet tör té ne té be. Aki pe dig eb ből ki ma rad, az va la mi lyen szin ten „le” is ma rad -
hat. Az zal együtt is, hogy ezek a kö tet len együtt lé tek már a cso port ke re te ken 
kí vül tör tén nek. Ta pasz ta la taim sze rint ha tá suk be fo lyá so ló, még ha a nap zá rá -
sa kor ve ze tő ként hang sú lyo zot tan kér jük is, hogy a nap so rán átélt cso port tör té -
né sek ről az est ké sőb bi sza ka szá ban ne be szél ges sünk. Kér jük a cso port ta gok tól,
hogy bár mi gon do la tuk, refle xió juk van, min dig a dek la rált cso port tér ben te-
 gyék azt köz zé a más na pi kez dés kor.

A hely szín nel kap cso lat ban tá masz tan dó igé nyein ket je len tős mér ték ben
meg ha tá roz za ma gá nak a kép zés nek a mű fa ja. Ha gyo má nyo sabb nak, a szük sé -
ges in for má ciók átadá sá ra szer ve ző dött, ok ta táscent ri ku sabb nak ne vez he tő
kép zé sek ese té ben a hely nek ke ve sebb kri té rium nak kell ele get ten nie. Le gyen jó
a ter mé sze tes és a mes ter sé ges meg vi lá gí tás, ne le gye nek a kör nye zet ből be szű -
rő dő, za va ró za jok. Ké nyel me sek le gye nek a szé kek (eset leg le hajt ha tó író fe lü let -
tel), meg fe le lő és üzem ké pes a szá mí tó gé pes pre zen tá ció hoz hasz ná lan dó tech-
 ni kai fel sze re lés. A kép zés hez hasz nált ve tí tővá szon, flipchart, eset leg di gi tá lis
vagy ha gyo má nyos táb la min den részt ve vő szá má ra tö ké le te sen lát ha tó he lyen
le gyen. A szé kek el ren de zé sé nek leg több ször leg cél sze rűbb mód ja az U ala kú el-
 ren de zés, il let ve a szé kek kör ben tör té nő el he lye zé se, amely biz to sít ja a részt ve -
vők szá má ra azt, hogy min den tár su kat lás sák, bár ki vel fel tud ják ven ni a szem-
 kon tak tust, a cso port egé szé nek reak cióit nyo mon tud ják kö vet ni. A „me rü lé si
mély sé gü ket” te kint ve mé lyebb re vi vő cso port fog lal ko zá sok (eze ket ne vez tem a
ko ráb biak ban klasszi kus lé lek ta ni cso port mun ká nak) ese té ben eme tár gyi fel té -
telrend szer mel lett még szük sé ges né hány to váb bi el vá rás nak is ele get ten ni a
tré ning hely szí néül szol gá ló fi zi kai tér nek. Me lyek ezek? 

A legoptimálisabb az, ha a cso port leg főbb mű kö dé si te re pé nek szá mí tó
terem/szo ba mel lett a kö zel ben van nak olyan ki sebb ter mek, kuc kók, te rek, aho -
vá egy-egy pá ros vagy kis  cso por tos feladat vég zé se so rán fél rehú zód hat nak a
sze mé lyek. Ezek a kis te rek biz to sít hat ják így akár az in ti mi tás lég kö rét (na gyon
jól jö het ez pél dául egy pá ros be mu tat ko zó já ték nál), akár pe dig azt, hogy az
eset leg egy más sal ver sen gő csa pa tok (pl. a to rony épí tő já ték egy le het sé ges ver-
 zió já ban, ahol el szi ge telt ség re van szük ség) ne lás sák a töb bi csa pat mun ká ját,
megol dá sait, amik eset leg be fo lyá ssal lennének sa ját öt le teik ki vi te le zé sé re. Na-
 gyon fon tos, hogy az ilyen tí pu sú tré nin gek nél meg va ló sít has suk azt, hogy az el-
 zárt ság gal vagy a füg gö nyök el hú zá sá val tel jes „vi zuá lis diszk ré ciót” tud junk te-
 rem te ni. Ne le gye nek bá mész ko dók, akik eset leg meg mo so lyog ják a cso por tot
va la mi fé le nem szok vá nyos moz gás- vagy cse lek vés sor lát tán (pél dául: amint
kö zép ko rú pe da gó gus höl gyek az asz ta lok ra ha ris nyá ban, me zít láb feláll va lel-
 ke sen épí tik a pa pír tor nyot – nem egy szer volt már rá pél da). Kü lön aján dék, ha
a kép zés/tré ning hely szí ne va la mi fé le iga zán szép és nö vé nyek ben gaz dag ter-
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 mé sze ti kör nye zet ben he lyez ke dik el. A táj adott sá gai gaz dag le he tő sé get kí nál -
hat nak ar ra, hogy egy-egy já ték ba, gya kor lat ba mintegy szer ves al ko tó elem ként
beépít sük a ter mé szet ap ró ele meit. Pél dául sok szép le ve let, ágat, ka vi csot fel-
 hasz nál ha tunk akár egy be mu tat ko zó kör ben, akár a szer ve ze ti vál to zá sok me-
 ne dzse lé sé nek mo del le zé sé ben, akár a zá ró kör höz kö ze led ve, ami kor aján dé ko -
kat ké szít het nek egy más nak a cso port ta gok bú csú zás gya nánt. A fel hasz ná lás
le he tő sé gei nek csak krea ti vi tá sunk mér té ke szab ha tárt.

2.3 Cso port sza bá lyok

A tény le ge sen meg be szé len dő sza bá lyok is mer te té se előtt is mé tel ten fon tos nak
tar tom a kü lön bö ző kép zé si mű fa jok mar káns el vá lasz tá sát. Eb ben a vo nat ko -
zás ban is kü lönb sé get kell ten nünk a ha gyo má nyos ok ta tás hoz kö ze lebb ál ló
kép zé sek és a rend sze rint va la mely ké pes sé gek fej lesz té sé re irá nyu ló lé lek ta ni
cso port mun ka közt. Az előb biek ese té ben a je len lét tel kap cso la tos ve ze tői el vá -
rá sokat, az eset le ges tel je sí ten dő kö ve tel mény rend szert, az időke re tek meg tár -
gya lá sát tar tom lé nye ges nek. A ja va részt struk tu rált gya kor la tok ra épü lő kép zé -
sek meg va ló sí tá sa so rán azon ban en nél össze tet tebb sza bály rend szer re van
szük ség ah hoz, hogy a cso port tag jai biz ton ság ban érez zék ma gu kat, hogy bát-
 ran meg mer je nek nyi lat koz ni (nyíl ni) egy más előtt. A lé lek ta ni cso port mun ká -
ban ugyanis a sze mé lyi ség mé lyebb ré te gei is érintve lehetnek, ami így meg kü -
lön böz te tett fi gyel met és ta pin ta tot igé nyel het a ve ze tő és a cso port ré szé ről. 

Amint ar ról már a ko ráb biak ban ír tam: szin te so ha nem le het elő re meg jó -
sol ni, hogy egy-egy já ték, cso port szi tuá ció me lyik tag ra ho gyan hat, eset leg mi-
 lyen ko ráb bi ne ga tív ér zé se ket, él mé nye ket hív fel szín re. Igen lé nye ges, hogy ve-
 ze tő ként tisz tán lás suk sa ját ve ze tői kom pe ten ciánk ha tá rait. Ar ra most nem
sze ret nék rész le te sen ki tér ni, hogy mi lyen úton (sa ját él mény meg szer zé se, te-
 ma ti kus ki kép zőcso port ban va ló rész vé tel, szu per ví zió, fo lya ma tos szak iro dal -
mi tá jé ko zó dás) kell vég be men nie a kép zett ve ze tő vé vá lás nak. 

A gyak ran a cso port ban elő re nem an ti ci pál ha tó tör té né sek el le né re azért 
a leg több já ték nak/gya kor lat nak jól kö rül ha tá rol ha tó pro duk ciófe lü le te van. 
Ez azt je len ti, hogy meg ha tá ro zott él mény vi lág, ta pasz ta lás sor átélé sét te remt -
he tik meg, ami vel ve ze tő ként le het tu da to san ter vez ni. Így a já té kok/gya kor la -
tok meg vá lasz tá sá ban szin te ter ve zett mó don „pro vo kál hat juk” is egy-egy té ma,
prob lé ma kör elő ke rü lé sét. Pél da ként megem lít het jük a kö zös (pá rok ban tör té -
nő) raj zo lós felada to kat, ame lyek ki vá ló él mény anya got szol gál tat nak az együtt-
 mű kö dés té ma kö ré nek meg vi ta tá sá ra, bon col ga tá sá ra a já ték ta pasz ta la tai nak
kö zös meg be szé lé se so rán. A csa pa tok köz ti ver sen gést igény lő felada tok (pl. a
pa pír tor nyok épí té se) re mek le he tő sé get kí nál nak az igény szint jelenségkörének
(si ker orien tá ció–ku darc ke rü lés) ta nul má nyo zá sá ra stb. 
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Ezek a já té kok, hely ze tek (egyál ta lán az egész kép zés/tré ning) azonban csak
ak kor si ke rül het nek iga zán jól, ak kor ér he tik el tény le ge sen a fej lesz tő ha tá su kat,
ha a részt ve vők ma xi má lis biz ton ság ban és sza bad ság ban ér zik ma gu kat, ha a
be kap cso ló dás ra vo nat ko zó egyé ni dön té sü ket sen ki nem presszio nál ja (sem a
cso port ve ze tő je, sem egy má sik cso port tag). A cso port biz ton sá gos és jó ér te -
lem ben vett ki szá mít ha tó mű köd te té se ér de ké ben fon to sak a cso port sza bá lyok,
me lyek szilárd ke re te ket biz to sí ta nak az együtt el töl tött órák hoz. A lé lek ta ni cso-
 port mun ka so rán meg vi ta tásra és al kal ma zásra kerülő sza bá lyok sin cse nek ter-
 mé sze te sen kő be vés ve a vo nat ko zó szak iro dal mi mun kák ban. Megint csak
meg ha tá ro zó szem pont le het ha bi tu sunk, szak mai ta pasz ta lá saink so ra, ve ze tői
hit val lá sunk. Vé le mé nyem sze rint van azon ban né hány szabály, ame lyet min-
 den képp ér de mes megaján la ni (rö vi den el ma gya ráz ni) és kö zö sen el fo gad tatni
a cso port tal. A kö zö sen el fo ga dott sza bá lyok et től kezd ve élet be lép nek, és kvá zi
szer ző dés ként fek te tik le az együtt mű kö dés alap jait a cso port ta gok kö zött.

• A rész vé tel ön kén tes sé gé nek sza bá lya.
Sa ját tréningjeimen ál ta lá ban úgy szok tam fo gal maz ni, hogy a tel jes fi zi kai
rész vé telt sze ret ném kér ni min den cso port tag tól. Le gyünk vé gig je len a cso-
 port fo lya mat ban, az egyes fog lal ko zá so kon va la mennyien (per sze hoz hat az
élet vá rat lan tör té né se ket, ame lyek hez új fent ru gal ma san ér de mes al kal maz -
kod ni) az el ső perc től az utol sóig. Ugyanak kor sa ját ak ti vi tá sá nak szint jét
(bú vár nyel ven szól va a „me rü lés mély sé gét”) min den ki nek ma gá nak kell el-
 dön te nie. Min den részt ve vő ak tuá lis pszi chés kom fortszint jé nek, mo ti vá -
ciói nak, han gu la tá nak függ vé nyé ben kap cso lód jon be (vagy épp passzol jon)
va la mely já ték ba, gya kor lat ba, a be szél ge té sek be. Ki nek-ki nek egyé ni leg kell
ezért fe le lős sé get vál lal nia. Ezen sza bály is mer te té se kor min dig ki szok tam
azon ban tér ni a min den ki ál tal is mert alap ve tő köz gaz da ság ta ni té tel re: mi -
nél na gyobb a be fek te tés, an nál na gyobb a le het sé ges ho zam. 

Ha va ló ban fej lőd ni, épül ni aka runk a kép zés/tré ning ál tal, ak kor ér de -
mes a fo lya mat ba „be le ten nünk” sa ját ak ti vi tá sun kat, gon do la tain kat, ér-
 zésein ket. Mi nél töb bet „te szünk be le”, an nál töb bet „ve he tünk is ki” be lő le.
Mi nél több ször és vál to za tos mó don nyil vá nu lunk meg cso port tag ként, an -
nál több vissza jel zést kap ha tunk tár saink tól, ami sze mé lyes fej lő dé sün ket,
gaz da go dá sun kat szol gál ja. Ér de mes hang sú lyoz ni, hogy egy cso port meg-
ala ku lá sá val egy sa já tos lé lek ta ni erő tér jön lét re, ami egy egé szen kü lön le ges
en ti tás. Több, mint a cso por tot al ko tó egyé nek összes sé ge. A cso port mű kö -
dé sé nek si ke re innentől kezd ve ab szo lút kö zös fe le lős ség. Nem ki zá ró lag a
ve ze tőé, aki nek per sze meg kü lön böz te tett sze re pe van, más faj ta fe le lős ség gel
is ren del ke zik. A cso port mű kö dé sét érin tő ér de mi kér dé sek ben azon ban kö -
zös dön té se ket kell hoz ni a ve ze tő szak sze rű irá nyí tá sa és ja vas la tai mel lett.
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• A ti tok tar tás sza bá lya.
A cso port éle té ben tör tén tek ki zá ró lag ránk, a cso port tag jai ra tar toz nak és
sen ki más ra. El szok tam mon da ni a sza bály is mer te té se kor, hogy ter mé sze te -
sen csa lád ta gok nak, mun ka tár sak nak le het ar ról be szél ni a kép zés/tré ning
után, hogy mi lyen já té ko kat ját szot tunk, mi lyen felada to kat ol dot tunk meg,
mi lyen té mák ke rül tek szó ba a cso port fo lya mat so rán. Az azon ban csak a
cso port ra tar to zik, hogy egyál ta lán kik vol tak a cso port tag jai, ki mit mon-
 dott, ho gyan cse le ke dett hely ze tek ben, mi lyen gon do la to kat fo gal ma zott
meg va la mely szi tuá ció kap csán. Ezek a sze mé lyes vo nat ko zá sú dol gok, meg-
 nyi lat ko zá sok csak ránk tar toz nak. A cso port tér ből sem mi ilyen in for má ciót
ne vi gyünk ki. Csak e sza bály el fo ga dá sá val és kö vet ke ze tes be tar tá sá val ér-
 het jük el, hogy va la mennyien biz ton ság ban érez hes sük ma gun kat, bát ran 
ve gyünk részt hely ze tek ben, a cso port fo lya mat ban. Ta pasz ta la taim sze rint
14–15 éves ser dü lők al kot ta cso por tok ban is bát ran meg bíz ha tunk e te kin -
tet ben. Sőt! Ki fe je zet ten él ve zik a sza bály (a hely zet) ko moly sá gát. Volt olyan
ser dü lők al kot ta cso por tom a ’90-es évek ben egy vi dé ki kis vá ros te het ségfej -
lesz tő is ko lá já ban, ahol a diá kok a tel je sen jó szán dék kal ér dek lő dő osz tály -
fő nö kük nek sem ad tak sem mi fé le fel vi lá go sí tást a tré ning tör té né sei ről
(a pe da gó gus kol lé ga tény leg jó szán dék kal ér dek lő dött és nem volt tisz tá ban
a ti tok tar tás kö tel mé vel, fo ga dal má val). En nek a faj ta szö vet ség nek, ti tok tar -
tás ra vonatkozó szer ző dés nek már ele ve van egy össze ko vá cso ló, cso port ko -
hé ziót erő sí tő ha tá sa.

• A nyílt kom mu ni ká ció sza bá lya.
Ket tős ér te lem ben is ér de mes rá ki tér ni. Egy fe lől je len ti azt, hogy a cso port -
ban vál lal juk az egyes szám el ső sze mé lyű meg szó la lás, fo gal ma zás fe le lős -
sé gét. A sa ját gon do la taink ról, ér zé seink ről be szél jünk, ame lyek az „itt és
most” hely zet ben átél tek hez kö tőd nek. Más részt pe dig gon do la tain kat, ér-
 zé sein ket min dig az egész cso port előtt fo gal maz zuk meg. Egy 18–25 fő al-
 kot ta cso port ban na gyon ké nyel met len és át lát ha tat lan „kom mu ni ká ciós
dzsun gel” ala kul hat ki el len ke ző eset ben. Igen za va ró le het, ha va la ki csu pán
tár sa fü lé hez ha jol va te szi meg mindezt. Így a cso por tot al ko tó töb bi sze-
 mély ki re kesz tett nek érez he ti ma gát. Tör tén jen min dig nyílt szí nen a kom-
 mu ni ká ció!

• Az „Ér zé sek kel ne vi tat koz zunk!” sza bá lya
Ér de mes rö vi den el mon da nunk, hogy az em be ri kap cso la tok ban, cso por tok
mű kö dé sé ben gya kor ta nem ér vé nye sül a 2 × 2 = 4 hű vös ra cio na li tá sa. Épp
at tól gaz dag az em be ri ter mé szet, hogy mil lió nyi vál to za tos for má ban ölt tes-
 tet. Így kö te les sé günk má sok ér zé seit tisz te let ben tar ta nunk. Csak így vár hat -
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juk el jog gal, hogy a mi ér zé sein ket is tisz te let ben tart sák má sok. Egy egy sze -
rű pél da en nek alá tá masz tá sá ra és el ma gya rá zá sá ra: a vi lág ban van nak fe ke -
te-fe hér dol gok (té nyek), me lye ken nem le het/nincs ér tel me vi tat koz ni (pl. a
cso port 16 tag ja far mert vi sel a tré nin gen, vagy hogy iga zán szép na pos ta va -
szias nap ra éb red tünk ma stb.). Ugyanak kor az a tény, hogy ma épp ilyen az
idő já rás, az megannyi kü lön bö ző ér zést vált hat ki ben nünk, cso port ta gok -
ban. Le he tünk et től vi dá mak, de szo mo rúak is akár. Va la mennyiünk nek jo-
 gá ban áll, hogy így vagy úgy érez zünk egy hely zet tel, egy be szél ge té si té má -
val kap cso lat ban. Tart suk te hát tisz te let ben a má sik (má sok) ér zé seit!

A fen ti, a cso port mű kö dé sét tar tal mi lag je len té ke nyen érin tő sza bá lyok is mer -
te té se után ér de mes rö vi den tisz táz ni a for mai kér dé se ket: időkeretek, szü ne tek,
eset le ges megen ge dett hiány zá sok, eset le ges kö ve tel mény rend szer a kép zés -
hez/tré ning hez kap cso ló dóan. Mindezek meg be szé lé se után kö te lez ze el ma gát
a cso port egyér tel műen, hogy min den ki szá má ra vál lal ha tó ez a né hány egy sze -
rű sza bály. Ser dü lőcso por tok ban ki fe je zet ten jól mű kö dő nek, és hasz nos nak
tar tom, ha akár „fel nőt tes mó don” írás ban is rög zít jük a szer ző dés főbb pont jait,
ame lyek el fo ga dá sát min den cso port tag aláírá sá val hi te le sí ti. Ez megint egy
olyan fon tos és cél sze rű ada lék le het, ami se gí ti a már ko ráb ban leír tak sze rint a
kép zés egye di vé té te lét, az „áb rá nak az alap ból tör té nő kiemel ke dé sét”.

3. A cso portala ku lás fo lya ma ta, jel leg ze tes cso port di na mi kai je len sé gek 

Több szer ző is (pl. Ru das 2009) leír ja, hogy igen ne héz len ne a cso port di na mi kai
tör té né sek tág kö rét bár mi fé le szisz te ma ti kus rend be so rol ni. Szá mos szín vo na -
las szak könyv ben ta lá lunk eh hez a té ma kör höz tar tal mas gon do la to kat, ér tel -
me zé se ket. Je len ke re tek közt azon ban csak ar ra szo rít koz ha tok, hogy né hány
jel leg ze tes nek mond ha tó moz za nat ra irá nyít sam ki csit a fi gyel met. En nek meg-
 té te le előtt azon ban ér de mes rö vid ki te kin tést ten nünk a szak iro da lom ban ol-
 vas ha tó fon to sabb megál la pí tá sok ra e tárgy kör höz kap cso ló dóan.

Tény, hogy so ha nincs két egy for mán mű kö dő cso port. Ugyanak kor az is
tény, hogy rend sze rint meg fi gyel he tők olyan je len sé gek, mű kö dé si mó dok a kü-
 lön fé le cso por tok éle té ben, ame lyek vi szony lag egye tem le ges nek te kint he tők,
fel buk ka ná suk ra jó eséllyel szá mít ha tunk cso port ve ze tő ként. A cso por tok va la -
hogy meg szü let nek, sa já tos tör vé nyeik és erő vo na laik men tén el kez de nek mű-
 köd ni, majd rö vi debb-hosszabb idő után meg szűn nek. Bruce W. Tuckman
(1965) el mé le té ben 50 mű kö dő cso port ta pasz ta la tait össze sí tet te. A cso por tok
közt akad tak ta nu lócso por tok, elő for dul tak ter mé sze tes fel té te lek kö zött mű kö -
dők és la bo ra tó riu mi kí sér le ti cso por tok egyaránt. El gon do lá sa sze rint min den
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cso port fej lő dé si sza kaszt két szem pont ból le het meg kö ze lí te ni. Az egyik szem-
 pont a cso port struk tú ra kér dé se. Ér tel me zé sé ben a sze mély kö zi kap cso la tok
min tá za tát je len ti, ami lyen mó don a ta gok kap cso lat ba lép nek egy más sal, aho-
 gyan vi szo nyul nak egy más hoz, ami ként cse le ked nek egy más sal, mint egyé nek -
kel szem ben. A má sik szem pont a feladat irá nyú vi sel ke dés, ami alatt a cso port -
nak a feladat megol dás ra irá nyu ló mun ká ját, cse lek vé sét ér tjük. Tuckman té zi sei
sze rint a cso port négy fej lő dé si fá zi son megy ke resz tül, ame lyek mindegyi ke so -
rán más és más a cso port struk tú ra és a feladat irá nyú vi sel ke dés.
Lás suk sor ban a négy sza kasz jel lem zőit (idé zi Szatmáriné–Já ró 2000, 31–33. o.)

Az 1. sza kasz jellemzői
A cso port struk tú rá ra a vizs gá ló dás és a füg gő ség jel lem ző. A cso port ta gok a ve-
 ze tő reak ciói nak meg fi gye lé sé vel igye kez nek megál la pí ta ni, hogy a cso port ban
mi lyen vi sel ke dé sek fo gad ha tók el. A cso port ve ze tő től azt vár ják el, hogy se gít -
sen az új hely zet struk tu rá lá sá ban, iga zít sa el, irá nyít sa és tá mo gas sa a cso port
tag jait.

A feladat irá nyú te vé keny ség szem pont ját a tá jé ko zó dás és vizs gá ló dás sza-
 vak kal le het jel le mez ni. A ta gok köz ve tett erő fe szí té se ket tesz nek a feladat ter-
 mé sze té nek és ha tá rai nak megál la pí tá sá ra. Eb ben a sza kasz ban a kö vet ke ző jel-
 leg ze tes vi sel ke dé sek fi gyel he tők meg: sok szor szin te lé nyeg te len, periférikus
té mák, prob lé mák meg be szé lé se, elé ge det len ke dés az in téz mé nyi, szer ve ze ti ke-
 re tek kel és fel té telrend szer rel szem ben, intellektualizálás.

A 2. sza kasz jel lem zői
A cso port struk tú rá ra a cso por ton be lü li konflik tus jel lem ző. A ta gok el len sé ge -
sen vi sel ked het nek egy más sal és akár a ve ze tő vel szem ben is. Ezen vi sel ke dé sek
cél ja rend sze rint az, hogy a ta gok ki fe jez zék egyé ni sé gü ket, ön ál ló sá gu kat és
ilyen mó don áll ja nak el len a cso port struk tú ra kiala ku lá sá nak. A feladat irá nyú
te vé keny ség re az jel lem ző, hogy a cso port ta gok ér zel mi vá laszt ad nak a feladat
kö ve tel mé nyei re. Meg kér dő je lez he tik a kép zés in do kolt sá gát, hasz nos sá gát.

A 3. sza kasz jel lem zői
A cso port struk tú rá ra a cso port ko hé zió kiala ku lá sa jel lem ző. A ta gok el fo gad ják
a cso por tot és a tár saik egyé ni tu laj don sá gait. Az el sőd le ges ér ték ké a har mó nia,
az össz hang vá lik, amely nek fenn tar tá sa ér de ké ben a ta gok igye kez nek el ke rül ni
egy más sal a konflik tu so kat. A feladat irá nyú te vé keny ség kulcs fo gal ma a sa ját és
a tár sak prob lé mái nak meg be szé lé se. A ta gok nyi tot tak egy más fe lé, ön ma guk és
tár saik sze mé lyes tu laj don sá gai ad ják a té má kat a cso port mű kö dé sé hez.
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A 4. sza kasz jel lem zői
Eb ben a sza kasz ban a cso port struk tú rá ra a funk cio ná lis sze rep vi szo nyok kiala -
kí tá sa jel lem ző. A részt ve vők az ér zel mi in terak ciók mi ni mu má val mű köd nek
együtt a feladat megol dá sá ban. Ez oly mó don tör tén het meg, hogy a cso port
ezen fej lő dé si fo kán a funk ció ra irá nyu ló sze re pek már nem aka dá lyoz zák, ha -
nem elő se gí tik a felada tok el vég zé sét. A feladat irá nyú te vé keny ség kulcs fo gal -
mai a megér tés és a be lá tás kiala ku lá sa eb ben a sza kasz ban. A cso port tag jai
megér tik sa ját ma ga tar tá su kat, eset le ges tor zí tá sai kat, be lát ják sa ját fe le lős sé gü -
ket prob lé máik kiala ku lá sá ban, és gya kor ta a kí vánt irány ba mó do sít ják is a vi-
 sel ke dé sü ket. Tuckman sze rint a cso por tok élet tar ta ma be fo lyá sol ja fej lő dé sü -
ket, de lé nye gé ben mindegyik azo nos fej lő dé si sza ka szo kon ke resz tül ha lad va
jut el a prob lé mamegol dá si fá zi sáig. 

Megál la pít ha tó, hogy a cso port ese mé nyek meg je le né sé ben, le fu tá sá ban egy-
 faj ta ren de zett ség fi gyel he tő meg. Ezt a ren de zett sé get a kü lön bö ző szer zők a
cso por tok fej lő dé sé re vo nat ko zó mo del lek kel pró bál ják leír ni. Van nak olyan
szer zők, akik a fej lő dé si sza ka szo kat fo lya ma to san egy más után kö vet ke ző ele-
 mek nek tart ják (ide so rol hat juk az imént be mu ta tott Tuckman-féle el kép ze lést
is), míg má sok (pl. Whitaker és Lieberman) vissza té rő cik li kus mo del lek ben
gon dol kod nak. Az egy-egy cso port ban fel me rü lő té mák nak egyide jű leg van egy
meg fi gyel he tő (manifeszt) szint je, va la mint egy látens je len ség szint je.

A cso port fej lő dés fo lya ma tá ban a kö vet ke ző jel leg ze tes sza ka szok kü lö nít he -
tők el (Forsyth 1982, idé zi Szatmáriné–Já ró 2000, 34–37. o.)

I. Orien tá ciós sza kasz
Ami kor egy cso port tag jai elő ször ta lál koz nak, vi sel ke dé sük re ál ta lá ban a visz-
sza fo gott ság és a ta po ga tó zás, az egy más meg fi gye lé sé re va ló tö rek vés jel lem ző.
Kí no san ér zik ma gu kat, óva to sak, vo na kod nak ki fe jez ni né ze tei ket, igye kez nek
el ke rül ni a vi tát. A részt ve vők va ló di ér zé sei ket el tit kol ják, bár már rej tett ro kon-
és el len szen vi vi szo nyok kez de nek kiala kul ni. Ez az ér zel mi struk tú ra még na-
 gyon bi zony ta lan és ma ni pu lál ha tó. A ta gok pró bál ják meg ha tá roz ni sa ját he-
 lyü ket és sze re pü ket a cso port ban. Cso portstruk tu rá lá si és hely zetmeg ha tá ro -
zás ra irá nyu ló kez de mé nye zé sek in dul nak be, ame lyek a ta gok kí vül ről ho zott
vi sel ke dé si sé mái sze rint nyil vá nul nak meg. Nagy a biz ton ság ér ze tet erő sí tő, ki-
 szá mít ha tó nak tű nő reak ció kat pro vo ká ló szte reo tip vi sel ke dé sek ará nya. A ta -
gok a ve ze tő től vár nak irá nyí tást, tá mo ga tást, és raj ta ke resz tül kap cso lód nak
egy más hoz is. A kez de ti fe szült ség nö ve ke dést eny he csök ke nés zár ja, ami kor a
ta gok a szük sé ges in for má ció kat meg szer zik, és a mű kö dés re vo nat ko zó el ső
megál la pí tá sok létrejönnek kö zöt tük, mely alap ján tá jé ko zód ni tud nak.
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II. Po la ri zá ció és bel harc
Leg több ször a je len hely zet re vo nat ko zó, el ső és szin te min dig ne ga tív sze mé lyes
– de va ló di, hi te les – ér ze lem tör fel szín re. Olyan el len tét me rül fel, amely a ta -
gok el kép ze lé sei ben va lós vagy le het sé ges el len tét ként már ko ráb ban lé te zett.
Egy más után avat koz nak be egyik vagy má sik vi ta part ner mel lé áll va. Így gyak-
 ran két pó lus fi gyel he tő meg a cso port szer ke zet ben. Az el len té tek nek a konk rét
meg je le né si for má ján túl mu ta tó el vi szí ne ze te le het. Foly ta tó dik a töb bé vagy
ke vés bé bur kolt hely zet de fi niá lás és a sze re pek kö rül harc ala kul ki. Ha tal mi
harc fo lyik a ve ze té sért, mi köz ben bí rál ják a cso port ve ze tő te vé keny sé gét, a
fennál ló ke re te ket, a kö rül mé nye ket és az el já rást. Egy ség elő ször – és gyak ran –
a for má lis ve ze tő el le né ben jön lét re, amely nek kö vet kez té ben csök ken az al cso -
por tok köz ti harc. A cso por ton be lü li el ső nagy konflik tus nak jel leg ze tes le fu tá sa
fi gyel he tő meg:
(1) egy né zet kü lönb ség nyil vá nul meg, ame lyet meg vizs gál va a ta gok meg-

 győ ződ het nek ar ról, hogy a té ma elég fon tos ah hoz, hogy meg vi tas sák;

(2) a konf ron tá ció ban a ta gok egy re in kább el kö te le ződ nek né ze teik mel lett,
ame lyet meg pró bál nak el fo gad tat ni a töb biek kel, akik kel si ke rül, azokkal
koa lí ciót al kot nak;

(3) a konflik tusspi rál bein dul, esz ka lá ló dik, ame lyet fél reér té sek, fruszt rá -
ciók, el len sé ges ér zel mek, köl csö nös ne ga tív vissza jel zé sek táp lál nak;

(4) deeszkaláció jön lét re, mert a cso port nem vi sel ve el a ko ráb bi fe szült ség -
nö ve ke dést, megegye zés re tö rek szik a vi tá ban, a részt ve vők tisz táz zák a
kap cso ló dá si pon to kat, nő a bi za lom;

(5) a megol dás sza ka szá ban egye sek vissza von ják, illetve átér tel me zik sér tő
meg jegy zé sei ket, má sok nak si ke rül meg győz ni tár sai kat né ze teik el fo -
gad ha tó sá gá ról, a fe szült sé gek a ki mon dás so rán ventilálódnak, vé gül
kompromisszumszerű megál la po dá sok szü let nek a cso port ban.

A konflik tu sok ter mé sze tes és szük ség sze rű ve le já rói a cso port fej lő dés nek. Le-
 he tő vé te szik a köl csö nös megis me rést. Va ló já ban az egyé ni kü lönb sé gek át hi da -
lá sá ra irá nyu ló al ku do zá si fo lya ma tot lá tunk a cso port ban, amely az össze han -
go ló dá sért és a jö vő be ni együtt mű kö dé sért tör té nik.

III. Kon szo li dá ciós fá zis
A cso port a bel ső egyen sú lyát ke re si, az ér zel mi cso port szer ke zet fo ko za to san
meg szi lár dul. A részt ve vők ak ti vi tá sa fo ko zó dik, egy re több sze mé lyes je len tő -
sé gű in for má ciót jut tat nak ki fe je zés re. Ez fo koz za a társ- és ön meg fi gye lést.
A bi za lom las san nő, fo ko za to san kiala kul a cso port köz vé le mény, a cso port
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meg ha tá roz za sa ját felada tait, cél jait. Szo ká so kat és nor má kat ala poz nak meg.
Ki dol goz zák mun ka mód sze rü ket, és haj lan dók olyan kí sér le te zés re, ame lyek
során ja vít hat ják a cso port tel je sít mé nyét. A ké nyes prob lé mák kal szem be néz -
nek és fog lal koz nak ve le. Kiala kul az el kö te le zett ség ér zé se a cé lok, az el já rá sok
és a töb bi cso port tag irá nyá ba.

IV. Mun ka vagy pro duk tív fá zis
A cso port nagy gya kor lat ra tesz szert a prob lé mák le küz dé sé ben és az egyé ni ké-
 pes sé gek, erő for rá sok cél sze rű fel hasz ná lá sá ban. A prob lé má kat igye kez nek re-
á li san ész lel ni és krea tí van megol da ni. A ve ze tői funk ció kat a cso port kü lön bö -
ző tag jai az előt tük ál ló feladat tól füg gően ru gal ma san oszt ják el. A cso port
fi gyel me al ter nál a feladat tel je sí tés és a kap cso la tok ápo lá sa kö zött. A ta gok szá-
 má ra a cso port vi szo nyí tá si cso port tá vál hat, amely erő sen be fo lyá sol ja ön ér -
téke lé sü ket, íté le tei ket és bel ső nor ma rend sze rü ket. Kiala kul a ha té kony ság 
él mé nye és a cso port iden ti tás, a „mi tu dat”. A ta gok ké pe sek ér zé kel ni és meg be -
csül ni egy más gaz dag egyé ni vo ná sait. A kap cso la tok fesz te le nek, a sze mé lyes  
el len té te ket gyor san felold ják. A cso port si ke res tár sas egy ség gé vált, és ké pes
ön sza bá lyo zás sal fenn tar ta ni ön ma gát. A megújí tó, fej lesz tő kül ső ha tá so kat fel-
erő sít ve ön ma gá ba beépí ti, így nyílt rend szer ként mű kö dik.

V. Be fe je ző vagy ter mi ná lis sza kasz
A cso port ta gok kiér té ke lik ta pasz ta la tai kat, át te kin tik a meg tett utat, le von ják és
össze fog lal ják a kö vet kez te té se ket. So kan ek kor lát ják egy ség ben a cso port fej lő -
dést és sa ját ta nu lá suk ered mé nyét, így a sa ját cso port – akár vissza me nő leg is –
felér té ke lő dik. A kog ni tív és az ér zel mi ta pasz ta la tok megér tést ered mé nyez ve
in teg rá lód nak. Fon tos té ma ként sze re pel az is, hogy a cso port ban ta nul ta kat ho-
 gyan tud ják al kal maz ni, ami kor egye dül és más ke re tek kö zött lesz nek a részt ve -
vők. So kak nak fáj dal mas az el vá lás, gyász reak ciók hoz ha son ló ha tást vált ki,
ame lyet fel kell dol goz ni. Csak ezután vár ha tó, hogy a köl csö nös füg gés mér té ke
fo ko za to san csök ken jen és az ér zel mek vissza von ha tók ká vál ja nak.

A fen ti fá zi sok csak a fej lő dés fő vo nu la tait eme lik ki, ame lye ken be lül fi nom
vál to zá sok és in ga do zá sok ta pasz tal ha tók a cso port té mát és a mű kö dést il le tően.
A cso port fej lő dést el kép zel het jük úgy, mint ha az nem egye nes vo na lú, ha nem
spi rá lis len ne. Bi zo nyos sza ka szok vissza tér het nek, de más szin ten. A konflik tu -
sok pél dául rend sze re sen is mét lőd het nek, de megol dá suk mód ja és az az idő,
ame lyet igény be vesz, vál toz hat, sze ren csés eset ben rö vi dül.

Az elő zőek ben leír tak hoz kap cso ló dóan ér de mes ar ról is szót ej te ni, hogy
mi lyen jel leg ze tes sé gek men tén mu tat ha tó be egy ha té ko nyan mű kö dő cso port.
David W. Johnson és Frank P. Johnson (1982, idé zi Szatmáriné–Já ró 2000, 37. o.)
sze rint a ha té ko nyan mű kö dő cso port a kö vet ke ző is mér vek kel bír:
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1. A cso port cé lok min den ki szá má ra vi lá go san meg fo gal ma zot tak és tisz tá -
zot tak. A cé lok tisz tá zá sa és mó do sí tá sa a leg jobb le he tő ség ar ra, hogy a
cso port és a ta gok egyé ni cél jai össze han go lód ja nak, hang súlyt kap jon a
köl csö nös füg gő ség, a részt ve vők pe dig mé lyen el kö te le ződ je nek a kö zös
cél és feladat mel lett. Így együtt mű kö dő cso portszer ke ze tet hoz nak lét re.

2. A ta gok nyi tot tak egy más fe lé. A kö zöt tük lé vő két irá nyú kom mu ni ká ció
biz to sít ja azt, hogy ki cse rél jék gon do la tai kat és megosszák ér zé sei ket. Ez
ad ja a ta gok kö zöt ti kap cso ló dás és a cso port mű kö dés alap ját.

3. A rész vé tel és a ve ze tés elosz tott a ta gok kö zött. Min den ki le het részt ve vő,
ve ze tő és meg hall ga tott fél. A rész vé tel és a ve ze tés esé lyé nek egyen lő vé vá-
 lá sa biz to sít ja, hogy min den tag beépül a cso port mun ká ba, el kö te le ző dik a
kö zös dön té sek vég re haj tá sa mel lett és elé ge dett lesz sa ját cso port tag sá gá -
nak mi vol tá val. A vi szony lag kiegyen lí tett ha tal mi vi szo nyok te szik le he tő -
vé azt, hogy min den részt ve vő erő for rá sai (ké pes sé gei, sze mé lyi sé ge) tel je -
sen ki hasz nált tá vál janak és nő jön a cso port ko hé zió ja is. 

4. A cso port dön té si fo lya mat ru gal ma san il lesz ke dik a hely zet meg kö ve tel te
szük ség le tek hez. A dön té si fo lya mat ban egyen súly ban van a ren del ke zés -
re ál ló idő, az erő for rá sok is me re te, a dön tés fon tos sá ga és a dön tés ho za tal
mód sze re. A cso port igyek szik a dön tést meg va ló sí ta ni a gya kor lat ban.
A dön tés ho za tal leg ha té ko nyabb mód ja a kon szen zus, amely elő moz dít ja
az egyen le tes rész vé telt, az ener giák egyen lő fel hasz ná lá sát, a ha té kony vi -
tát, a ko hé ziót, az ér zel mi azo no su lást és az el kö te le ző dést.

5. Az egyé ni be fo lyás mér té két az egyé ni ké pes sé gek, a gya kor lott ság és az
in for má ciók hoz va ló hoz zá fé rés le he tő sé ge ha tá roz za meg. Az erő vi szo -
nyok és a be fo lyá sok meg kö ze lí tően egyen le te sen osz la nak el a cso port -
ban. A ta gok szö vet sé ge hoz zá se gí ti az egyé ne ket ah hoz, hogy sa já tos
egyé ni cél jaik és szük ség le teik is kielé gü lést ta lál ja nak a köl csö nös füg gés
alap ján.

6. A cso port tag jai bát ran fel vál lal ják a vé le mény kü lönb sé gek ből adó dó konf-
 lik tu so kat. A vi ták és konflik tu sok elő moz dít ják a szín vo na las és krea tív
dön té sek meg ho za ta lát. A ki sebb ség ben ma rad tak vé le mé nyét is el fo gad ják
és ta lál nak ben ne hasz no sít ha tó ele me ket. A konflik tu sok ról ad dig foly tat -
ják a kon zul tá ciót, míg el nem érik a köl csö nös megelé ge dett ség szint jét.
Nem en ge dik meg, hogy gyen gül jön a ta gok köz ti együtt mű kö dés.

7. Ma gas a cso port ko hé zió ja, ame lyet az je lez, hogy a ta gok ked ve lik egy-
 mást, benn akar nak ma rad ni a cso port ban, elé ge det tek a cso port tag ság -
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gal, el fo gad ják és tá mo gat ják egy mást, bi za lom mal for dul nak egy más fe -
lé. Bá to rít ják az egyé ni, ere de ti öt le tek lét re jöt tét és a gon do la tok vi tá ját,
amely hez biz ton sá gos lég kört biz to sí ta nak.

8. A cso port prob lé ma megol dó ké pes sé ge ma gas szin tű. A le he tő leg ki sebb
ener giabe fek te tés sel ké pe sek örök re meg szün tet ni az adott prob lé ma for -
rást. Ha a prob lé mák kal meg fe le lően bán nak, megújul és megerő sö dik a
cso port, fo ko zó dik ha té kony sá ga.

9. A cso port ta gok együtt ér té ke lik ki a cso port ha té kony sá gát és dön te nek
ar ról, ho gyan ja vít hat nák sa ját mű kö dé sü ket. Egy for mán fon tos szá muk -
ra a cél eléré se, a cso port ha tá rok vé del me, a bel ső kap cso la tok ápo lá sa és a
cso port fej lő dé se.

A kü lön bö ző cso por tok mű kö dé se köz ben gyak ran meg fi gyel he tő, hogy el-
 lenál lá si fo lya ma tok (egyé ni és cso por tos szin ten egyaránt) gá tol hat ják a mun-
 kát, az elő reha la dást. Ru das Já nos igen kö zért he tő összeg zé sét ad ja a ta lán leg jel -
leg ze te sebb nek te kint he tő el lenál lá sok nak (Rudas 1990, 103–105. o.):

a) Hall ga tás
Rend sze rint cso port ülé sek ele jén, kü lö nö sen újon nan in du ló cso por tok nál ész-
 lel jük a ta gok kol lek tív el lenál lá sa ként (sa já tos mó don a hall ga tás sal nö vek szik a
cso port fe szült sé ge).

b) Intellektualizálás
Ho mo gén szak mai össze té te lű (pél dául mű sor ké szí tők, gyár tás ve ze tők, vál la la ti
ve ze tők, pszi cho ló gu sok stb.) vagy ha son ló mű velt sé gű, él mény anya gú cso por -
tok ban szo kott fel lép ni. Ilyen kor az tör té nik, hogy az egész cso port vagy nagy
ré sze mun ka he lyi, szak mai és egyéb in tel lek tuá lis kér dé se ket vi tat meg el ke -
rülve, hogy sze mé lyes vagy sze mé lyek kö zöt ti prob lé mák ról kell jen be szél ni.

c) Ál ta lá no sí tó tá vo lí tás
Az egyéb ként sze mé lyes és je len idő ben fel ve tő dő té má kat a cso port ál ta lá nos
sík ra te re li. Jól felis mer he tő az ál ta lá nos alany („az em ber”) hasz ná la tá ról, az
egyes szám el ső és má so dik sze mély („én” és „te”) ke rü lé sé ről, el vi fej te ge té sek -
ről, a sze mé lyes meg jegy zé sek től az itt és mostra uta lás tól va ló tar tóz ko dás ról.

d) Át to lás
A „jól ne velt” cso port a fe szült sé get nem tud ja vagy nem me ri köz vet len for má -
ban ol da ni, ezért in du la tait más té má ba tol ja át. (Pél dául szid ja a mun ka he lyi ve-
 ze tő ket – a cso port ve ze tők he lyett; éle sen kri ti zál egy szín há zi előadást vagy egy
vál la la ti ese ményt, szer ve ze ti megol dást stb. – az önis me re ti fog lal ko zás he lyett).
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e) Ver bá lis ag resszió
A kö rül mé nyek, a ve ze tők, a mód szer, az egyes gya kor la tok kol lek tív bí rá la ta.
Né mi ra cio na li zá ló szí ne ze te is van, hi szen az önis me ret -nö ve lés el ke rü lé sé hez
szál lí ta nak ész ér ve ket.

f) Füg gő ség a cso port ve ze tő vel szem ben
Ha a cso port min dent a ve ze tők től vár (té mát, irá nyí tást, ér té ke lést stb.), a cso-
 port di na mi ka aka dá lyo zá sá val há rít ja ön ma gá nak és kap cso la tai nak megis me -
ré sét és fej lesz té sét. (Ez a hely zet lé nye gé ben a reg resszió hoz ha son ló kol lek tív
meg nyil vá nu lás).

g) „Megmentegetősdi”
Konflik tu sok vagy ve ze tői ér tel me zé sek ese tén a cso port ta gok sok szor vé del -
mük be ve szik egy mást. (A meg vé det tek kö te les sé gük nek ér zik, hogy leg kö ze -
lebb ők véd jék meg a töb bie ket.) Ez zel a konflik tus megol dá sa, fel dol go zá sa, il-
 let ve az ér tel me zést kö ve tő be lá tá sos fo lya mat vá lik le he tet len né vagy csök kent
ha té kony sá gú vá.

h) Bűnbakképzés
Min den cso port ban na gyon gya ko ri a pro jek ciós és in du lat át té te les el há rí tó me-
 cha niz mus. Ilyen kor min den ki „rá száll” ar ra, aki va la mi lyen, a töb biek ál tal
rosszul tűrt tu laj don sá gá val, el té rő vi sel ke dé sé vel szin te föl kí nál ja ma gát er re a
sze rep re. A bűn bak nak meg tett sze mély ká ro so dá sa és eset leg a cso port ból va ló
ki vá lá sa mel lett ez a me cha niz mus más kö vet kez mé nyek kel is jár. Fe les le ge sen
old ja azo kat a fe szült sé ge ket, és az át vi tel lel meg szün te ti azo kat az in du la to kat,
ame lyek a cso port fej lő dé sét hi va tot tak elő se gí te ni, önis me re tét nö vel ni.

i) Al cso port-a la kí tás (szubgrup)
Ket ten (pár kép zés) vagy töb ben össze tar to zá su kat és a töb biek től való kü lönál -
lá su kat nyil vá nít ják kü lön bö ző hely ze tek ben, mintegy ér zel mi szö vet sé get al-
 kot nak. Ez a cso port fo lya ma tok ba va ló mé lyebb be vo nás tól éppúgy véd het,
mint az önis me re tet fej lesz tő konflik tu sok tól. (Az al cso port-a la kí tás gya ko ri
tar tal ma a ti tok kép zés: olyan té má kat őriz nek, ame lyek ről a töb biek nek nincs
tu do má suk).

j) Ko mé diá zás
A ne ve tés fe szült ség ol dó ha tá sa köz is mert. Ez vo nat ko zik a cso por tos vagy kol-
 lek tív bolondozásra, vicc me sé lés re, ki fi gu rá zás ra, ko mé diá zás ra is. Ám nyil ván -
va lóan felis mer he tő ben nük az önis me ret-fej lesz tés el ke rü lé sé nek szán dé ka.
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k) Tech ni kai el lenál lás
A cso port mun ká val, a cso por tos önis me ret szer zés sel szem be ni olyan vé de ke zés,
amely tech ni kai té mák ra te vő dik át. Ilyen pél dául a ké sés, a hiány zás, a ki ma ra -
dás, az el fe led ke zés a fi ze tés ről, idő hú zás tech ni kai prob lé mák kal stb.

Fe je ze tünk vé gén hasznos le het, ha rö vi den ki té rünk né hány egé szen spe ciá lis
kér dés re is, ame lyek igen je len té ke nyen be fo lyá sol hat ják a cso port di na mi kát.
Az el ső ezek kö zül az a sa já tos hely zet, ami kor az adott in téz mény (a kép zést/
tré nin get ké rő, meg ren de lő) for má lis ve ze té sé nek va la mely tag ja (igaz ga tó, igaz-
 ga tóhe lyet tes) is részt ve vő nek je lent ke zik a kép zés re. Ta pasz ta la taim sze rint a
sze mé lyi ség mé lyebb ré te geit rend sze rint ke vés bé érin tő (ko ráb ban az ok ta tás -
cent ri kus ki fe je zést hasz nál tam) kép zé sek ese té ben ez iga zán nem je lent di na -
mi kai ter mé sze tű prob lé mát. Ugyanak kor nem je lent he tem ki sa ját ed di gi tré-
 neri mun kám ra ala poz va, hogy ez min dig, min den eset ben így van a gya kor ta a
sze mé lyi ség mé lyebb ré te geit érin tő lé lek ta ni cso port mun ka, tré nin gek ke re tei
közt. Ter mé sze te sen nem áll szán dé kom ban, hogy bár mi fé le ne ga tív jel ző vel is
il les sem az em lí tett for má lis ve ze tő ket, sőt nem sze ret nék ve lük kap cso lat ban té -
ves ál ta lá no sí tá so kon ala pu ló szte reo tí piá kat, előíté le te ket meg fo gal maz ni. 

Ugyanak kor szin te meg ke rül he tet len, hogy je len lé tük kel, sze mé lyük ré vén 
a for má lis hie rar chi kus kap cso la tok be vi te lé vel az alap ve tően de mok ra ti kus ke-
 re tek közt szer ve ző dő cso port tér be, ne tör tén je nek eset leg jel leg ze tes nek is
mond ha tó vál to zá sok a cso port mű kö dé sét te kint ve. Mit is je lent ez a tré ne ri
gya kor lat szint jén? Azt, hogy ilyen ese tek ben fel ké szül he tünk ar ra, hogy az egy
in téz mény/tan tes tü let al kot ta zárt cso port ese té ben „be jö het nek” a fő nök höz
va ló vi szo nyu lás meg szo kott vi sel ke dé ses sé mái. Ilyen hely ze tek ben több ször ta-
 pasz tal tam azt, hogy a cso port tag jai le sza bá lyo zot tab ban vi sel ked nek, ke vés bé
fel sza ba dul tan vesz nek részt a cso port fo lya mat ban. Egyér tel mű, hogy a for má lis
ve ze tő szo ciá lis in tel li gen ciá ja, szem lé le te és mun ka tár sai hoz fű ző dő min den -
na pi kap cso lat rend sze re (en nél fog va a cso port „fo ga dó kész sé ge”) a meg ha tá ro -
zó ab ban, hogy mennyi re könnyen tud in teg rá lód ni a cso port mun ká já ba, ahol a
sza bá lyok szel le mé ben dek la rált mó don nincs ki ne ve zett cso port ve ze tő a cso-
 port tag jai kö zül. Lát tam ar ra ne ga tív pél dát, hogy egy-egy igaz ga tó, igaz ga tó-
he lyet tes na gyon ne he zen tud ta ke zel ni ezt a hely ze tet, mert sok-sok éve do mi -
nan ciá hoz szo kott. 

Kis  cso por tos mun ka so rán is sze ret te ma gá hoz ra gad ni az irá nyí tó sze re pet,
nemegy szer hát tér be szo rít va ez zel mun ka tár sait. Ar ra is lát tam nem egy pél dát,
hogy az adott szer ve zet for má lis ve ze tő je – épp a szer ve zet ben be töl tött/meg szo -
kott do mi náns hely ze té ből ki fo lyó lag – szí ve sen ri va li zál ma gá val a cso port ve ze -
tő tré ner rel. Ez a ma ga tar tás akár ki fe je zet ten kel le met len per ce ket is okoz hat a
tré ner nek és a cso port nak egyaránt. A gon do lat kör be fe je zé se ként azt is ki je lent -
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het jük, hogy egy gya kor latban, egy, a já ték so rán kiala kult konflik tus hely zet ben
a részt ve vők sok kal ke vés bé vál lal ják eset leg a vé le mé nyü ket, ál lás pont ju kat a
„fő nök kel” szem ben. Lás suk most a má sik vég le tet.

Szép szám mal lát tam öröm te li mó don épp az el len ke ző jét is zárt cso por tok -
ban. Rend kí vül ösz tön zően hat hat egy len dü le tes, el hi va tott fő nök fel buk ka ná sa
a cso port ban! Amennyi ben a szer ve ze ti élet hét köz nap jain el fo gad ják és tisz te lik
mun ka tár sai, beosz tott jai, ak kor zök ke nő men te sen be tud il lesz ked ni eb be a
más kap cso la ti mi nő sé get igény lő struk tú rá ba is. Je len lé te eb ben az eset ben
egyál ta lán nem hat za va róan. Ugyanak kor a szer ve zet éle tét te kint ve sok kal in-
 kább felerő sít he ti a tré ning si ke rét és a min den na pok ra ki ter je dő táv la ti hasz-
 nos sá gát. A kü lön bö ző te ma ti ká val szer ve ző dő cso port hely ze tek ben a mun ka -
tár sai átél he tik azt, hogy – akár meg le pő mó don – mi lyen jó hu mo ra is van a
fő nök nek, mi lyen krea tív a prob lé mamegol dás ban, mi lyen ér tő és empatikus
mó don tud hall gat ni. Lás suk be, hogy ezek a ve ze tői eré nyek a hét köz na pok so -
rán rész ben rejt ve is ma rad hat nak. Így a cso port ban va ló po zi tív meg nyi lat ko zá -
sok, a meg nyil vá nu ló szim pa ti kus em be ri tu laj don sá gok hoz záse gít he tik a for-
 má lis ve ze tőt az irán ta va ló mun ka tár si szim pá tia és lo ja li tás nö ve ke dé sé hez.
Sok kal sze mé lye sebb szin ten is mer he ti meg kol lé gáit és a kol lé gái is őt. Ak tív be-
 kapcsoló dá sa a cso port mun ká já ba a kép zés/tré ning fon tos sá gá nak üze ne tét is
hor doz za: ez pe dig a mi tré ne ri mun kán kat könnyí ti meg. 

Összeg zés ként azt mond hat juk el, hogy a cso port ve ze tő je ként mi nél ke vés bé
en ged jük be szű rőd ni a szer ve ze ti státusvi szo nyo kat a cso port mű kö dé sé be –
még ha ezen moz za na to kat tel jes ség gel ki szűr ni le he tet len ség is.

Nem ke vés bé ér de kes az a fej le mény, ami kor egy sze rel mes pár/há zas pár
(a ket tő nem zár ja ki szük ség sze rűen egy mást) két tag ja ke rül be egyazon cso-
 port ba. Őszin tén meg vall va en nek a cso port di na mi ká ra gya ko rolt iga zán elő-
nyős ha tá sát nem na gyon ta pasz tal tam az ed di giek ben. Sem gye rek cso port ban,
sem pe dig fel nőtt ben. A tré ne ri mun ka során ér de mes erre egy ki csit gon do lat -
ban is elő re fel ké szül ni. Ér te lem sze rűen meg til ta ni nem le het egyet len pár,
egyet len sze mély szá má ra sem az együttes részvételt, de sze ren csé sebb a cso port
mű kö dé se (és az adott pár nak is) szem pont já ból, ha er re nem ke rül sor.  

Mi lyen ér vek szól nak te hát az el len, hogy egy „mű kö dő pár” együtt lép jen be
a cso port ba? Je len ke re tek közt ket tőt sze ret nék kiemel ni. Az egyik az, hogy a
pár izo lá ló dik a cso port ban: egy más szö vet sé ge sei lesz nek a bi zony ta la nabb, fe-
szültségkeltőbb hely ze tek ben, rend re egy más tár sa sá gát ke re sik. Másrészt, a pár
má sik tag já nak je len lé te za va ró le het: pár juk előtt eset leg mes ter kél teb ben, visz-
sza fo got tab ban vesz nek részt a kü lön bö ző (né ha ko moly intimitási szin tet
igény lő) szi tuá ciók ban, be szél ge té sek ben. Ez nemegy szer vált ki el lenér zést a
cso port töb bi tag já ban és gyor san ki pat ta nó konflik tus hely ze tek ka ta li zá to ra le -
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het. Tár suk hiá nyá ban le het, hogy sok kal spon tá nabb, fel sza ba dul tabb mó don
vi sel ked né nek pél dául a má sik nem tag jai val. 

En nél még sok kal kiéle zet tebb és drá maibb az a hely zet, ami kor a pár va la -
mely tag já nak „ki hí vó ja” tá mad a cso por ton be lül, aki meg pró bál ja el csá bí ta ni 
a sze mélyt, „ki von ni” a kap cso lat ból. A já té kok ban/gya kor la tok ban meg je le nő
in ti mi tás (ver bá lis és tes ti) akár könnyen lel ki érintődéshez ve zet het a cso port
tag jai kö ré ben. Reá li san szá mol ha tunk ez zel az es he tő ség gel olyan ese tek ben,
ami kor ma ga a cso port fo lya mat hosszú ideig tart. Em lék szem olyan ser dü lő cso -
port ra, ahol is egy párt al ko tott az osz tály „her ceg nő je” és a leg me nőbb srác az
osz tály ból. A cso port töb bi lánytag ja a srá cot pró bál ta „el mar ni” a lány mel lől, a
fiúk kö zül pe dig töb ben is pró bál ták le já rat ni a min den ki ál tal iri gyelt tár su kat.
A hely zet azért is volt na gyon za va ró, mert mindeköz ben a pár két tag ja min den
le het sé ges al kal mat meg ra ga dott az egy más sal va ló tes ti kon tak tus fo lya ma tos
ke re sé sé re (szü ne tek ben a lát vá nyos csó ko ló zás ra is). Ve ze tő ként sze rin tem ter-
 mé sze te sen nincs jo gunk ítél kez ni a pá rok éle tét il le tően, de ha túl lé pik a cso-
 port és a sa ját to le ran ciánk ha tá rait, ak kor min den képp lép jünk fel a pár és a
cso port ér de ké ben is – jó in du la túan, de ha tá ro zot tan.

4. A tré ning meg ter ve zé sé nek el lenőr ző lis tá ja

Mi ke Woodcock, az is mert el mé le ti és gya kor la ti szak em ber a kö vet ke ző ja vas -
la to kat fo gal maz za meg az „50 já ték a cso port épí tés hez” c. köny vé ben (Wood-
cock 1985, 7–8. o.). Az aláb bi szem pon tok a kü lön fé le kép zé sek/tré nin gek igen
szé les kö ré re vo nat ko zóan hasz no sak le het nek.

1. Az in du ló igé nyek fel méré se
Bár né mely igény csak ak kor me rül fel, ami kor a fo lya mat el kez dő dött, fon tos
meg győ ződ ni ar ról, hogy a tar ta lom, amennyi re csak le het, iga zod jék a fel mért
igé nyek hez. So ha ne fe led je, hogy a részt ve vők kü lön bö ző tu dás szint ről kez de -
nek a feladat hoz.

2. A ren del ke zés re ál ló for rá sok át te kin té se
Ami kor meg ter ve zi, hogy mit fog hasz nál ni a tré ning so rán, ne fe led je, hogy az
igé nyek vál toz hat nak, és le het, hogy ki kell hasz nál ni a „se gí tő” for rá so kat.

3. Pró bál ja elér ni, hogy az ok ta tók és a részt ve vők ta nu lá si stí lu sa összeil lő le gyen!
Az em be rek nem egy for mák a ked velt ta nu lá si stí lu su kat il le tően, az inst ruk to -
rok is így van nak ez zel. Egy eny he kis „mér kő zés” ko mo lyan ve szé lyez tet he ti a
si ker esé lyeit.
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4. Tűz zön ki cé lo kat!
Min dig hasznos tud ni és meg ha tá roz ni, hogy mi az, amit el akar ér ni az em ber,
de a cél ne le gyen túl sá go san kü lön le ges. A cso port kép zés nemcsak egy sze rűen a
fej lesz té si mód sze rek ről szól, ha nem ar ról is, ho gyan le het meg vál toz tat ni a hoz-
 záál lást és az ál lás pon to kat.

5. Mindegyik té má hoz vá lassza ki az odail lő tré ningmód szert!
A részt ve vők kel va ló be szél ge tés rit kán je len ti a he lyes utat a cso port mun ka fej-
 lesz té sé nek eléré sé ben. A ta pasz ta lat út ján tör té nő ta nu lás rend sze rint sok kal
ha té ko nyabb, bár rö vid el mé le ti kiegé szí té sek kel még ha té ko nyab bá te he tő. 

6. Ké szít sen egy ese ményter ve ze tet!
Szük ség lesz a ru gal mas ság ra, mégis ta ná csos egy idő rend sze rin ti prog ra mot
összeál lí ta ni és eh hez tar ta nia ma gát bi zo nyos ke re tek közt. Győ ződ jön meg ar -
ról, hogy tud-e elég időt sza kí ta ni a pi he nés re, és le gyen biz tos ab ban, hogy ezt a
szá mí tá sát sem mi sem húz za ke resz tül. A részt ve vők nek még az in ten zív tré nin -
gek so rán is más-más igé nyeik van nak, és ha ezt nem tel je sí tik, ak kor csa ló dást
érez het nek.

7. Ké szít sen a leg fon to sabb felada tok hoz idő beosz tást!
Tér jen ki ala po san az el sőd le ges te rü le tek re, és kü lö nös fi gyel met szen tel jen ar -
ra, hogy az idő beosz tást be tart sa!

8. A feladat tar tal mát bont sa ele mei re!
Kell hogy le gyen lo gi ka ab ban a sor rend ben, ahogy a gya kor la tait felépí ti. Ez
majd se gít a részt ve vők nek ab ban, hogy világos le gyen az előt tük ál ló út, és hogy
a kü lön bö ző ta pasz ta la tok je len tő sé gét össze le hes sen kap csol ni.

9. Me net köz ben ér té kel je az elő re ju tást!
Ter vez zen a ta nu lá si ta pasz ta lat al kal mas sá gá val kap cso lat ban egy vagy több át-
 te kin tést a fo lya mat so rán. Legalább egyszer – a kép zé si fo lya mat/tré ning kö ze -
pén – le gyen a részt ve vők köz re mű kö dé sé vel egy ese ménydiag nó zis, eset leg még
egy kor rek ció.

10. Hang sú lyo sak le gye nek a kez dő- és zá róülé sek!
Ezek a leg fon to sab bak, mi vel a meg nyi tó ülés al kal má val le fek te tik a sza bá lyo -
kat, nagy já ból meg ha tá roz zák az el vá rá so kat és a részt ve vők meg fo gal maz zák
sa ját ta nu lá suk igé nyét is. A zá róülés pe dig azt cé loz za, hogy a be fe je zet len mon-
 da to kat zár ják le, és min den ki kö te lez ze el ma gát, hogy a ta nul ta kat a ké sőb biek
fo lya mán (ho gyan) al kal maz za.
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11. Épít sen be erő sí tést!
Amennyi ben er re le he tő ség van, ik tas son be egy kis (fi zi kai) moz gást is, hasznos
le het, ha azt vi dám má és ver seny sze rű vé va rá zsol ja. Gon dol jon csak ar ra, hogy
hosszú ülé sek után vagy je len tős té ma vál tá sok előtt hogyan le het ne eze ket a
prog ram ba beik tat ni.

12. Ter vez zen elő re felele ve ní tő ta lál ko zót!
Bár az egész ese ményt elő re jól el kell ter vez ni, a terv mégis le gyen ru gal mas,
hogy ele gen dő vál toz ta tást le hes sen vég re haj ta ni, ami kor azt a ta nu lás elő re ha -
la dá sa és az új igé nyek meg kö ve te lik. A tár sa ság rend sze re sen te kint se át, hogy
az egész ese mény hogyan zajik, és le gyen le he tő sé gük an nak meg vál toz ta tá sá ra
(a vál toz ta tás igé nye és egyéb el vá rá sok fel me rü lé se ese tén).

13. Te kint se át a ter ve ze tet még kez dés előtt!
An nak el le né re, hogy va la ki nagy ta pasz ta lat tal bír, meg tör tén het, hogy el fe lejt
egy alap ve tő szem pon tot vagy egy fon tos gya kor la tot. Te gye má sok szá má ra le-
 he tő vé, hogy a ter ve ze tet azelőtt vé le mé nyez zék, mie lőtt a tan fo lya mon részt  ve -
vők te szik ezt meg.

14. Ké szít se elő az anya got!
A ké zi ra to kat, kiosz tan dó la po kat, vi zuá lis se géd esz kö zö ket stb. mind elő re ki
kell ké szí te ni. Ezek mind pro fesszio ná lis ki vi te le zé sűek le gye nek. A tré ne re ket
eset leg jog gal meg szól hat ják, ha sze gé nye sen elő ké szí tett és be mu ta tott anyag gal
dol goz nak.

15. El lenőriz ze az el vá rá so kat!
El lenőriz ze a részt ve vők el vá rá sait, mie lőtt hoz zá lát a kép zés hez. Ez se gít het igé-
 nyeik kielé gí té sé ben. Ne fe led je, hogy az el vá rá sok akár túl is lép he tik a tan fo -
lyam ke re teit.

5. Né hány szem pont a „JÁ-TÉKA” hasz ná la tá hoz

1. A gyűj te mény ben ta lál ha tó já té kok rész ben Ma gyaror szá gon is for gal ma zott
szak köny vek ből szár maz nak. Más fe lől szá mos olyan akad köz tük, me lye ket
az el múlt év ti ze dek ben ma gam fej lesz tet tem és csi szol gat tam a fel hasz ná lá si
ta pasz ta la tok alap ján. Har mad részt pe dig sok olyan já ték is fel lel he tő a gyűj-
 te mény ben, me lyek a ko ráb ban em lí tett „pszi cho ló giai folk lór” ré szét ké pe -
zik, mintegy „száj ha gyo mány” alap ján ter jed nek. Ezek nél a já té kok nál szer-
 zőt vagy for rást ér te lem sze rűen nem tud tam fel tün tet ni. A folk lór ele meit
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úgy je gyez tem le, ahogy ta pasz ta la taim sze rint a legis mer teb bek a szé le sebb
szak mai kö rök ben.

2. A ko ráb biak ban meg fo gal ma zot tak sze rint nem té rek ki rész le te sen min den
já ték nál/gya kor lat nál a já ték cél já nak leírá sá ra. Amint azt je lez tem, a já té kok
beosz tá sa, cso por to sí tá sa in kább csak di dak ti kai célt szol gál hat. Megíté lé sem
sze rint olyan gaz dag és sok irá nyú te ma ti kát, fej lesz té si le he tő sé get fog lal nak
ma guk ba, pro duk ciós fe lü le tük annyi ra szer teága zó a leg több eset ben (pl.
egy be mu tat ko zó já té kot ne vez he tünk kom mu ni ká ciós ké pes ségfej lesz tő ha-
 tá sú nak, de akár csa pat épí tő nek is), hogy igen ne héz len ne va la mi fé le be so -
ro lást kon zek ven sen al kal maz ni az egész gyűj te mény ben. 

3. A já té kok beosz tá sá ban az elő zőek alap ján így 3 nagy cso por tot kü lö ní tet tem
el: be mu tat ko zó (nyi tó) já té kok, zá rójá té kok (ér té ke lés, bú csú, aján dé ko zás)
és a kép zés/tré ning egyéb sza ka szai ban fel hasz nál ha tó csa pat épí tő, prob lé -
mamegol dó és egyéb te ma ti kus (kon for miz mus, ne mi iden ti tás, énkép stb.
kér dés kö ré hez kap cso ló dó) já té kok. A nyi tó- és zá rójá té kok leg több je bát ran
al kal maz ha tó nem csu pán a ko ráb biak ban klasszi kus lé lek ta ni cso port mun -
ka né ven ne ve zett kép zé sek/tré nin gek ese té ben, ha nem gya kor la ti lag bár-
 mely ok ta táscent ri ku sabb kép zés nél is.

4. A gyűj te mény ben ta lál ha tó já té kok/gya kor la tok zö me fel nőt tek és diá kok al-
 kot ta cso por tok ban egyaránt al kal maz ha tók. Amennyi ben ki fe je zet ten diá -
kok ese té ben ja vas lom az adott já té kot (a jel zet tek sze rint a „Te het ség hi dak”
pro jekt ke re té ben va ló szí nű leg igen sok tré ning re ke rül majd sor a diá kok
kö ré ben), azt a já ték leírá sának meg fo gal ma zá sá ban jel zem majd. Így van nak
olyan já té kok/gya kor la tok a gyűj te mény ben, me lyek se gít sé gé vel cél irá nyo -
san kö ze lít he tünk diák cso por tok ese té ben egy-egy té má hoz: pl. előíté le tek,
kon for miz mus, ne mi sze re pek, ér zel mek stb. (http://geniuszportal.hu/con-
tent/tehetseghidak).

5. Ar ról is szó esett már, hogy szán dé ko san nem je löl tem időkerete ket. A cso -
port jel leg ze tes sé gei nek (élet kor, státus, ne mi össze té tel stb.), a kép zés cél já -
nak, a cso port ve ze tő el kép ze lé sei nek függ vé nyé ben az időkeretek tel je sen el-
 té rőek le het nek (lásd a cso port időkeretei ről írott részt).

6. Né mely já ték/gya kor lat ese té ben ol vas ha tó lesz né hány cso port di na mi ká ra
vo nat ko zó meg jegy zés. Ezek meg fo gal ma zá sá ra a ki csit ta lán ne he zebb, ösz-
sze tet tebb já té kok ese tén ke rül sor. Ugyanígy jel zem majd a já té kok hoz kap-
 cso ló dó rö vid kiegé szí té sek ben, a já ték le ve ze té sé re vo nat ko zó aján lá sok ban,
hogy mi re ér de mes fi gyel nünk, mi vár ha tó a já ték ki me ne te lét te kint ve an -
nak függ vé nyé ben, hogy a cso por tot fel nőt tek vagy diá kok al kot ják. Több já-
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 ték nál leírok majd né hány va riá ciós le he tő sé get, ami vel a já ték te ma ti ká ja
bő vít he tő.

7. Szin tén nem tar tot tam szük sé ges nek fel tün tet ni min den já ték nál a lét szá -
mot. Ta pasz ta la tom szerint a kép zé sek/tré nin gek so rán ve ze tő ként sok szor
al kal maz kod nunk kell e te kin tet ben is az élet dik tál ta fel té te lek hez; a cso port
ak tuá lis lét szá ma el tér het az op ti mum tól. Ál ta lá nos elv le het, hogy na gyobb
lét szám ese tén (18–25 fő) ér de mes lé nye ge sen több pá ros, kis  cso por tos fel-
ada tot ter vez nünk, az op ti mu mot (12–16 fő) je len tő lét szám nál pe dig vál to -
za to sab ban al kal maz ha tunk olyan já té ko kat, ame lyek ben az egyé ni rész vé tel
és meg nyi lat ko zás szük sé ges és hang sú lyos. Ezek nél a já té kok nál ugyanis
több idő tel het el, amíg min den cso port tag rö vi debb-hosszabb mó don meg-
 nyi lat ko zik. Na gyobb lét szám ese tén bát ran al kal maz hat juk to váb bá az ún.
ak vá rium el ren de zést: eb ben az eset ben van egy bel ső (ját szó) és egy kül ső
(meg fi gye lő) kör. A kétfaj ta „sze re pet” fo lya ma to san és ru gal ma san vál to gat -
hat juk a cso port ta gok közt.



IV. „JÁ-TÉKA”

1. Be mu tat ko zó, fe szült ség ol dó já té kok („jég tö rők”) név ta nu lás hoz, 
kez dés hez

Név lab da

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: lab da.
A já ték me ne te:
A já té ko sok kör ben ül nek vagy áll nak és min den ki sor ban be mond ja a ne vét. Ha
ez meg tör tént, ak kor a ját szók egy lab dát dob nak egy más nak a kö vet ke ző sza-
 bály sze rint: a lab dát do bó sze mély nek annak a cso port tagnak a ne vét kell mon-
 da nia, aki nek a lab dát dob ja.

Név lánc

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
A já té ko sok kör ben áll nak (ül nek). A kez dő já té kos (va la ki a kör ből) be mond ja a
ne vét. Az egyik szom széd ja ezt elis mét li, majd hoz zá te szi a sa ját ját is. A kö vet ke -
ző sze mély el so rol ja a már el hang zott ne ve ket, majd meg mond ja a sa ját ne vét is.
Az utol só nak már az egész cso port ne veit kell el so rol nia.

Zsipp-zsupp já ték

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
A já ték az zal kez dő dik, hogy min den ki meg kér de zi a két mel let te lé vő sze mély
ne vét. Ezt kö ve tően a já ték ve ze tő a kör kö ze pé ről rá mu tat va la ki re és azt mond -
ja, hogy „zsipp”. En nek a já té kos nak azon nal meg kell mon da nia a bal ol da li
szom széd ja ne vét. Ha azt mond ja a já ték ve ze tő, hogy „zsupp”, ak kor pe dig a jobb
ol da li szom széd ne vét kell meg mon da nia. Ha pe dig az hang zik el, hogy zsipp-
zsupp, ak kor min den ki fut va he lyet cse rél va la ki vel és kez dő dik a já ték elöl ről.
Aki el té vesz ti a tár sa ne vét, vagy túl so kat gon dol ko dik, az ma ga áll be a kör be
já ték ve ze tő nek. A já ték több fé le mó don is bo nyo lít ha tó: fel nőttcso port ban eset-
 leg kér het jük a já té ko sok tól, hogy tár suk ve ze ték ne vét is mond ják meg, vagy
eset leg azt, hogy mi lyen sza kos, mi vel jár reg ge len te mun ká ba (ko csi, busz, ke-
 rék pár stb.), mi a ked venc év sza ka, mi a ked venc szí ne stb. Ter mé sze te sen ezek re



86
Dávid Imre

a vál toz ta tá sok ra ak kor van le he tő ség, ha az in for má ciók a ko ráb biak ban már el-
 hang zot tak.

Hogy tet szik a szom szé dod?

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
Kör al ko tás után a já té ko sok va la mennyien be mond ják ke reszt ne vü ket. Ezt kö-
 ve tően a já ték ve ze tő fel te szi a „Hogy tet szik a szom szé dod?” kér dést. Er re a
meg fe le lő vá lasz a kö vet ke ző: „Ne kem tet szik a szom szé dom, A és B, de job ban
tet szik C és D. En nek el hang zá sa után C és D he lyet cse rél a két ko ráb bi szom-
 széd dal, A-val és B-vel.

Szé kes név so ros

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: szé kek.
A já ték me ne te:
Felál lít juk a szé ke ket egy sor ba, majd va la mennyi já té kos feláll egy-egy szék re.
A já té ko sok felada ta az, hogy a ne vek egy sze ri el mon dá sát kö ve tően áll ja nak
név sor ba (ABC rend ben) úgy, hogy a he lyek csereberéje alatt sen ki nem lép het
le a szé kek ről. A tü le ke dés köz ben a cso port ta gok fo lya ma to san rá kér dez het nek
tár suk ne vé re – ez zel is se gít jük a ne vek meg ta nu lá sát.

Ál lat név, nö vény név, al li te rá ló tu laj don ság

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
Min den já té kos el mond ja egy szer a ne vét, de elé il leszt egy ál lat ne vet vagy nö-
 vény ne vet, eset leg al li te rá ló tu laj don sá got (pl. „Hű sé ges He lén”, In tel li gens Izol -
da” stb.). A név ta nu lós já té kok szin te mindegyi ke játsz ha tó ez zel a han gu la tos
/hu mo ros kiegé szí tés sel. A kiegé szí tés pszi cho ló giai ér de kes sé ge ab ban rej lik,
hogy a több let in for má ció el le né re mégis sok kal könnyeb bé vá lik a ne vek rög zí -
té se. Igen jó han gu la tot te remt he tünk a já ték se gít sé gé vel a frap páns elő ta gok
be ve ze té sé vel.

Vi szo nyom a ne vem hez

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
A kör ben ülő já té ko so kat ar ra kér jük, hogy gon dol ják vé gig: eszük be ju tott-e
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már va la ha, hogy (ér zel mi leg) mi ként vi szo nyul nak a ne vük höz? Sze re tik? Nem
sze re tik? Tud ják-e, hogy ki től kap ták? Is me rik-e a ne vük ere de tét (hé ber, ger-
 mán, fran cia stb.), és hogy ere de ti leg mit is je lent? Van-e eset leg va la mi lyen 
ér de kes csa lá di le gen da, mí tosz a nevéhez fű ző dően? A kör nye ze tük ben ki től
mi lyen vál to za tot fo gad nak el, be céz he tik-e őket? Fel nőt tek ből ál ló cso port ban
ér de mes je lez ni, hogy nyu god tan be szél je nek gyer me kük (gyer me keik) ne vé ről
is: ho gyan szü le tett meg a dön tés a „pa pá val”. Vi gyáz zunk ar ra, hogy a gyer me -
ket va la miért vál lal ni nem tu dók szá má ra ér zel mi leg akár fel ka va ró is le het ez a
ja vas lat; adott eset ben a hely ze tet min den képp ta pin ta to san ke zel jük. 

Azt is meg kér dez het jük, hogy mi az il le tő ked venc fiú-, il let ve lány ne ve.
Gon dol ko dott-e már raj ta, hogy mi lyen ne vet ad na maj dan meg szü le ten dő
gyer me ké nek? A ked venc ne vek fel so ro lá sa so kat elárul a já té kos ér ték vi lá gá ról
(pl. ősi ma gyar ne vek vagy ak tuá lis szap pan ope ra-sze rep lők ne vei nek pre fe rá -
lása), a csa lá di ha gyo má nyok ról (pl. több ge ne rá ció is ugyanazon ke reszt ne vet
vi se li a csa lád ban). Ez a kér dés ser dü lők nél elő ször rend sze rint cin kos/hun cut
mo soly gást vált ki, de szí ve sen be szél nek ró la (fő ként a lá nyok). Ér de mes akár
be szél get ni ar ról is, hogy van nak-e ti pi kus „Bé lák, Esz te rek” stb. a kör nye ze -
tünk ben. Miért, mi től ti pi ku sak ők? Ta ná ri cso por tok ban ügye sen ráirá nyít hat -
juk a fi gyel met a ne vek hez fű ző dő szte reo tí piák ra, előíté le tek re (ugyanazt a ke-
 reszt ne vet vi se lő ko ráb bi ta nít vá nyaink em lék ké pe, tu laj don sá ga buk kan hat fel
mintegy tu dat ta la nul). 

Ta ná rok al kot ta cso port ban azt is ér de mes meg kér dez ni, hogy tud nak-e ar -
ról, hogy ta nít vá nyaik a há tuk mö gött mi lyen be ce név vel (gúny név vel) il le tik
őket. Mi er ről a vé le mé nyük, hon nan szár ma zik az el ne ve zés? A já ték ren ge teg
csa lá di él ményt hoz hat fel szín re, me lyek sok szor igen mu lat sá go sak, ka cag ta -
tóak le het nek. A sok-sok in for má ció el le né re rend kí vül könnyű ilyen mó don
akár 20–30 em ber ne vét is meg je gyez ni a kis szí nes kom men tá rok kal. Fel tét le -
nül kér dez zük meg min dig a já té ko so kat, hogy mit sze ret né nek: a cso port ban
ho gyan szó lít suk őket?

Sze rin tem Te „Jós kás” vagy!

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
Pró bál junk meg tár saink nak a cso port ban ke reszt ne vet, eset leg be ce ne vet ad ni
úgy, hogy rá né zés re mi lyen név il lik rá juk. A já ték ab szo lút a kez dé si fá zis ban ja-
 va solt, ami kor még nem tudják a cso port ta gok egy más ne vét. A fan tom ne vek
adá sa so kat elárul a cso port ta gok szte reo tí piái ról (az elő ző já ték hoz ha  son lóan):
miért tart juk „ti pi kus” Jós ká nak, Évá nak stb. a tár sun kat? Mely tu laj don sá gok
kö tőd nek szá munk ra az adott ne vet vi se lő sze mé lyek hez? Ér de mes ter mé sze te -
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sen je lez ni (kér ni), hogy a ne vek (be ce ne vek) ne le gye nek bán tóak, eset leg sér-
 tők. En nek a ké rés nek el ső sor ban fia ta labb ko rosz tály ban le het je len tő sé ge, a fel-
 nőttcso por tok ban nem szo kott ez rend sze rint sem mi lyen gon dot okoz ni.

Is mer ke dés pár ban „csa var ral”

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
A cso port ta gok ból pá ro kat ala kí tunk. A pá rok nyu godt hely re fél re vo nul nak, és
10 perc ben be mu tat koz nak egy más nak. Az el ső öt perc ben az egyik fél a be szé lő,
a má sik a hall ga tó. A be szé lő öt perc ben be mu tat ko zik tár sá nak. Annyit mond el
be mu tat ko zás ként, amit „itt és most” meg fe le lő nek gon dol a hely zet ben. A má -
sik fél nem szól hat köz be, nem kér dez het, csak tel jes in ten zi tás sal fi gyel nie kell a
má sik ra. Az idő le tel té vel sze rep cse re kö vet ke zik: a hall ga tó ból lesz a be szé lő, a
be szé lő ből a hall ga tó fél. A 10 per cet kö ve tően a pá rok vissza men nek a cso port -
tér be. Ek kor já ték ve ze tő ként kö zöl jük, hogy a foly ta tás ban a pár egyik tag ja a
tár sa há ta mö gé áll és mintegy he lyet te mu tat ko zik be egyes szám el ső sze mély -
ben. Ter mé sze te sen a be mu tat ko zás a hal lott in for má ciók ra épül jön, de hang sú -
lyoz zuk, hogy nem me mó riateszt ről van szó. Na gyon fon tos, hogy a be mu tat ko -
zá sok meg kez dé se előtt ad junk időt (2–3 perc elég er re rend sze rint), hogy
egyez tes se nek egy más sal: mi han goz hat el az egész cso port nyil vá nos sá ga előtt a
négy szem közt el mon dot tak ból. Bát ran mond ják meg egy más nak a pár tag jai,
hogy van-e olyan, ami eset leg nem pub li kus té ma a cso port egé sze előtt (le het
ilyen, hi szen a já té ko sok nem tud tak a foly ta tás nagy  cso por tos mód já ról).
A mo no ló got kö vet ve a cso port tag jai akár kér dez het nek is az ál ló sze mély től,
aki mintegy megér zé sei re ha gyat koz va vá la szol a tár sát érin tő kér dé sek re. 

Mindezek után ke rül jön ar ra sor, hogy az ülő sze mély adott eset ben kor ri gál -
ja, pon to sít sa az el hang zot ta kat. Azt is ja va sol hat juk a be mu tat ko zás hoz, hogy a
szék mö gött ál ló sze mély a be széd köz ben te gye a két ke zét az ülő tár sa vál lá ra.
Ez in ti meb bé te he ti a fo lya ma tot, de a tes ti kon tak tus va la ki szá má ra akár za va ró
is le het (ezért tény leg csak ja va sol juk ve ze tő ként és ne for szí roz zuk). Nők és fel-
 nőt tek sok kal könnyeb ben meg te szik ezt, mint fér fiak egy más közt és a ser dü lők.
A pár két tag ja ezután he lyet cse rél és így megy to vább a já ték, amíg min den pár
be mu tat ko zik. Ne he zebb vál to zat az, ha a pá rok elő ze tes be szél ge tés nél kül,
tény leg csak ösz tö nös megér zé seik re ha gyat koz va mu tat koz nak be tár suk he-
 lyett a szék mö gött áll va.
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Ötsza vas be mu tat ko zás

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: pa pír la pok, író szer szá mok.
A já ték me ne te:
Min den já té kos kap egy kis pa pír la pot, amely re felír öt, rá jel lem ző tu laj don sá -
got. Úgy is na gyon ér de kes le het a já ték, ha négy igaz és egy ha mis ál lí tást ír ön-
 ma gá ról. Ezt kö ve tően össze szed jük a cé du lá kat, és egyen ként felol vas va a  cé -
dulá kon sze rep lő tu laj don sá go kat (igaz vagy ha mis ál lí tá so kat) meg pró bál juk
ki ta lál ni, hogy ki volt az „el kö ve tő”. Egy-egy cé du la kap csán akár több tipp, több
név is el han goz hat, eze ket ér de mes já ték ve ze tő ként az adott cé du la hát lap já ra ír -
ni. Kér het jük, hogy a tip pe lő pró bál jon in dok lást is fűz ni az öt le té hez: miért
gon dol ja, hogy X Y ír hat ta az adott cet lit. A si ke res ki ta lá lás után nyújt sa fel a ke -
zét az író, és be szél jen ar ról rö vi den (amennyi a hely zet ben ké nyel mes szá má ra),
hogy miért épp azt írt, amit. Egy sze rűbb vál to zat ban nem ta lál ga tunk, csak szó-
 ban is mer te ti a cé du la tu laj do no sa, hogy mi lyen ala pon vá lasz tot ta a konk rét tu-
 laj don sá go kat, ál lí tá so kat.

Új ság hir de tés

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: pa pír la pok, író szer szá mok, cso ma go ló pa pír (kar -
ton), cel lux.
A já ték me ne te:
Az elő ző höz ha son ló já ték. Az el té rés ab ban rej lik csu pán, hogy 5 szó vagy ál lí tás
he lyett egy né hány so ros új ság hir de tést ír min den cso port tag, ami ből re mél he -
tő leg rá le het majd is mer ni. Ja va sol juk, hogy ki-ki vá lasszon ma gá nak egy frap-
 páns (akár hu mo ros!) jel igét is, amit szin tén ír jon a cet li re. Az el ké szült hir de té -
se ket te gyük ki egy hir de tőfal ra, ahol min den ki elol vas hat ja őket. Ér de kes
vál to zat, ami kor a cé du lá ra a cso port ta gok azt ír ják rá, hogy „Csa lád ta got ke re -
sek!”, il let ve „Csa lád tag nak je lent ke zem!”. A két kü lön bö ző ro vat egy más tól ki-
 csit tá vo labb he lyez ked jen el. A cso port ta gok bát ran je lent kez het nek akár több
tár suk hoz is mind két ka te gó riá ban. Te gye nek cet lit az adott hir de tés mel lé,
amely ben leír ják, hogy miért is csat la koz nak szí ve sen a hir de tő höz. A meg fo gal -
ma zás le het ko moly, de hu mo ros is ter mé sze te sen. Ezt kö ve tően a cso port ta gok
le sze dik a hir de tőfal ról cet li jei ket és a he lyük re men nek. Egy más után be szél nek
hir de té sük mo ti vá ciói ról és a hir de té sek „utó éle té ről”.
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Név jegy

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: kismé re tű pa pír la pok, író szer szá mok.
A já ték me ne te:
Min den já té kos ké szít ma gá nak egy név jegy kár tyát, amely re azon ban nem a
kon ven cio ná li san lát ha tó in for má ció kat (név, te le fon, mo bil, mun ka hely stb.)
ír ja fel, ha nem a rá jel lem ző tu laj don sá go kat. Ezt kö ve tően össze szed jük az így
el ké szült név jegy kár tyá kat és meg pró bál juk ki ta lál ni, hogy me lyik kié.

Cí me rem

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: pa pír la pok, filc tol lak, szí nes ce ru zák.
A já ték me ne te:
Gya kor la ti lag tel je sen ha son ló az elő ző já ték hoz. Min den kit meg ké rünk, hogy
5–10 perc ben raj zol ja le va la mi lyen szim bó lum se gít sé gé vel éle te há rom leg fon -
to sabb moz za na tát vagy pél dául há rom leg jel lem zőbb tu laj don sá gát. Bár mit be-
 le raj zol hat nak a cí mer be, ami ről úgy ér zik, hogy va la mi lyen mó don kö tő dik
hoz zá juk, jel lem zi őket. Egy sze rűbb vál to zat ban min den já té kos be mu tat ja a cí-
 me rét, bo nyo lul tabb ver zió ban az elő ző já ték me ne té ben leír tak sze rint kö zö sen
pró bál juk meg ki ta lál ni, hogy me lyik cí mer nek ki volt az al ko tó ja.

Kö zös kö dés

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: pa pír la pok, filc tol lak, szí nes ce ru zák.
A já ték me ne te:
Pá ro kat vagy 4–5 fős kis  cso por to kat ala kít sunk úgy, hogy le he tő leg az egy mást
korábbról nem is me rők ke rül je nek egy „tár su lat ba”. A cso port ta gok nak 20–30
perc áll ren del ke zés re ah hoz, hogy mi nél több tu laj don sá got, jel lem ző dol got ta-
 lál ja nak. Ami fon tos: csak olyan tu laj don ság, jel lem ző ke rül het fel a va la mely
cso port tag ál tal ve ze tett lis tá ra, amely MINDANNYIUKRA néz ve igaz és va ló ban
tel je sen kö zös jel lem ző (le het pél dául, hogy mind annyian cu kor ral eszik a ká-
 posz tás tész tát só és bors he lyett – igen há lás vi ta té ma cso port ban). Az idő le tel -
te után egy szó vi vő be szá mol a cso port ból, hogy mi lyen kö zös tu laj don ság ra
buk kan tak. Tör tén het úgy is, hogy a kis  cso port tag jai egy szim bó lum le raj zo lá -
sá val il luszt rál ják a ha son ló sá got – ez még szí ne seb bé te he ti a já té kot. A hát rá -
nya az, hogy a raj zo lás időt ve het el a fel tá ró be szél ge tés től. Akár ver senyt is hir-
 det he tünk a pá rok és kis  cso por tok közt: az győz, aki több ha son ló vo nást ta lál 
a ren del ke zés re ál ló idő alatt.
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Éle tem gyu fá ja

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: egy doboz (csa lá di) gyu fa.
A já ték me ne te:
Min den cso port tag kap egy szál gyu fát, a ska tu lyát pe dig fel vált va ad ják egy más -
nak. A kör ben ép pen sor ra ke rü lő meg gyújt ja a sa ját ját. A felada ta az, hogy a tűz
el lob ba ná sáig mu tat koz zon be a cso port nak. A feladat ér de kes sé ge és ne héz sé ge
épp a szűk időkor lá tok ban rej lik. Ke vés bé ügyes cso port ta gok (akik nek a gyu fá -
ja egy ből elal szik) kap hat nak újabb gyu fát ter mé sze te sen. Kí ván csibb cso port
csa lá di gyu fá val is játsz hat ja.

Mi len nél, ha…

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: pa pír la pok, író szer szá mok.
A já ték me ne te:
Ta lán az egyik leg nép sze rűbb és leg tar tal ma sabb já ték nak szá mít, amely nek igen
szer teága zó lé lek ta ni „gyö kér ze te” is le het („Me ta mor fó zis” né ven is ta lál koz -
hat tunk már ve le), ez a já ték is szá mos vál to zat ban is mert. A já té ko sok egy-egy
cet lit kap nak, ami re felír ják egy más alá a já ték ve ze tő ál tal megadott ka te gó riák
mindegyi két (ál lat, nö vény, ru ha ne mű, bú tor). A cso port ta lál jon ki kö zö sen to-
 váb bi egy-két ka te gó riát, me lye ket iz gal mas nak, in for ma tív nak ta lál nak (pl.
étel-i tal, ter mé sze ti je len ség, szín, tör té nel mi-i ro dal mi hős stb.) Ki-ki ír jon
mindegyik ka te gó ria mel lé va la mit a já ték cí mé ben fel tett kér dés re vo nat -
kozóan. A legegy sze rűbb vál to zat ban min den ki felol vas sa a sa ját cé du lá já ra  ír -
takat, és rö vid ma gya rá za tot fűz mindegyik hez. Pró bál juk ve ze tő ként ar ra  fa -
cilitálni a já té ko so kat, hogy vá la szaik ban ha lad ják meg a „csak” vagy „ez a
ked ven cem, azért ír tam csu pán” tí pu sú fe lü le te sebb nek te kint he tő szin tet. Ve ze -
tő ként ter mé sze te sen ezt sem sza bad eről tet nünk, min den ki annyit mond jon,
amennyi ak tuá li san jólesik ne ki. Kö zö sen is asszo ciál hat a cso port, hogy ki nek
mit jut tat eszé be (pl. mi lyen tu laj don sá got, jel lem zőt) az adott fo ga lom. Ér de kes
az zal szem be sül ni, hogy mennyi ha son ló ság le het cso por ton be lül a fel so rol tak -
ban. Sa ját tré ne ri ta pasz ta la taim sze rint pél dául a macs ka fo gal ma ki fe je zet ten
gya ko ri a zöm mel nők ből ál ló pe da gó guscso por tok ban. A fér fiak pe dig gyak ran
vá lasz ta nak erőt, sta bi li tást tük rö ző tölgy fát, ma mutfe nyőt.

Bo nyo lul tabb vál to zat ban ka lap ból va ló ki hú zás után egye sé vel ta lál gat juk,
hogy va jon me lyik cé du la ki hez tar to zik. A cé du lák há tul já ra szo kás sze rint felír-
 juk a tip pe ket és a hoz zá juk fű zött rö vid in dok lá so kat. Ér de mes csak a kör leg vé -
gén (a cé du lák és a tip pek új raol va sá sa so rán) meg kér dez ni, hogy ki ír ta az adott
cé du lán sze rep lő  szavakat. A cso port fo lya mat bár mely ré szé ben ki fe je zet ten ér-
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 de kes já ték, amit a gye re kek is nagy elő sze re tet tel ját sza nak. Amennyi ben a cso-
 port fo lya mat ele jén játsszuk, ak kor in kább az elő fel te vé sek, szte reo tí piák do mi -
nál nak a ta lál ga tá sok ban. Egy mást job ban megis mer ve (a cso port fo lya mat kö-
 ze pén, vé ge fe lé ha lad va) már sok kal in kább pon tos le het a sze mély per cep ció a
ta gok közt, és na gyobb a ki ta lált sze mé lyek ará nya a cso por ton be lül. Így is, úgy
is ér de kes, hasznos a já ték a megis mer ke dés, csa pat épí tés szem pont já ból. Ér de -
mes ar ra is ki tér ni a be szél ge tés so rán, hogy kit le pett meg az, hogy ki ta lál ták, kit
nem és miért?

Én még so ha nem…

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: szé kek.
A já ték me ne te:
A cso port kör ben ül ve fog lal he lyet. A több já ték ban is meg szo kott mó don azon-
 ban eggyel ke ve sebb szék van, mint ahány já té kos. A szék kel nem ren del ke ző kö-
 zé pen ál ló já té kos el kezd egy mon da tot a kö vet ke ző mó don: „Én még so ha
sem…”. Az ál lí tást va la mi lyen igaz tar ta lom mal fe je zi be: pl. …nem re pül tem
lég ha jón.” A mon dat el hang zá sát kö ve tően min den ki nek, aki re ez nem igaz (te -
hát re pült már lég ha jón) fel kell áll nia és gyor san fut va új he lyet kell ke res nie a
kö rön be lül. A hely cse rék után új em ber ke rül kö zép re, és most ne ki kell az „Én
még so ha sem…” kez de tű mon da tot mon da nia. A já ték leg fon to sabb ele me az
őszin te ség, ezért az inst ruk ció ban fek tes sünk er re kü lön hang súlyt. A já ték úgy
is játsz ha tó, hogy a mon dat így kez dő dik. „Én az az em ber va gyok…”., a foly ta tás
pe dig: „…aki bán tott már meg mást igaz ság ta la nul”. Ugyanúgy gyors fut ko sás
vár ha tó eb ben a ver zió ban is a já té ko sok tól. A já ték el ma gya rá zá sa so rán nyo-
 ma té ko sít suk, hogy ne tu laj don sá got ad junk meg (szép va gyok), ha nem egy
adott vi sel ke dés mó dot ne vez zünk meg.

Vil lámin ter jú

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
A cso port tag jai kör ben ül nek és a cso port egyik tag ját kér de zik. A gyor san egy-
 más után, sor ban fel tett kér dé sek re a fag ga tott gyor san vá la szol. Ami kor min-
 den ki kér de zett, ak kor új já té kos lesz a kér de zett. Ér de mes az instrukció so rán
egy pár hu za mot mon da nunk: kép zel jük el azt, hogy új ság író ként a rep té ren
mindössze egy per cünk, egy har mincmé te res utunk van ar ra, hogy a leg lé nye ge -
sebb dol go kat meg tu da kol juk az is mert sztár tól vagy po li ti kus tól. Ezért a kér dé -
sek tény leg per gő sor rend ben kö ves sék egy mást! A ri por ter nek és a sztár nak is
ér de ke, hogy a ren del ke zés re ál ló szűk idő ben mi nél több lé nye gi in for má ció ki-
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 de rül jön. Ér de mes tisz táz ni, hogy hány eset ben passzol hat a kér de zett, azaz uta-
 sít hat ja el a vá lasz adás kö te le zett sé gét.

Al mák és kör ték

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: flipchart vagy cso ma go ló pa pír elő reraj zolt al ma-
és kör te for mák kal, filc tol lak.
A já ték me ne te:
1. Is mer tes se a cso port tal, hogy mit fog nak csi nál ni, majd kér je meg a részt ve -

vő ket, gon dol koz za nak el a kur zus sal kap cso la tos el vá rá saik ról és eset le ges
fé lel meik ről. Az el vá rá sok és fé lel mek ma gá ra a tan fo lyam ra vo nat koz za nak,
nem pe dig a té ma eset le ges ki me ne te lé re vagy a mun ká val kap cso la tos dol-
 gok ra.

2. Amíg ezen gon dol koz nak, raj zol jon két flipchart ív re két nagy fát. Az egyik re
raj zol jon al má kat (ezek je len tik az el vá rá so kat), a má sik ra kör té ket (fé lel mek
a kur zus sal kap cso lat ban). Mindegyik fán le gyen elég al ma-, il let ve kör tefor -
ma, hogy mindegyik részt ve vő tudjon va la mit ír ni egy-egy for má ba, és elég
na gyok le gye nek a for mák, hogy pár szó be lé jük fér jen. (Ezt elő ké szít he ti a
tan fo lyam előtt.)

3. Kér je meg a részt ve vő ket, hogy jöj je nek egyen ként az áb rá hoz, pár szó val vi-
 lá gít sák meg eset le ges el vá rá sai kat és fé lel mei ket a kur zus sal kap cso lat ban,
majd né hány szó ban ír ják eze ket be le az al ma-, vagy a kör tefor mák ba.

4. Mi kor min den ki már sor ra ke rült, ve gye szemügy re a cso port tal együtt az el-
 vá rá so kat, köz ben rá mu tat va, mi az, amit a prog ram érint és mi az, amit nem.

5. Ezután azt a fát néz ze meg, amin a fé lel mek van nak felír va, és ahol szük sé ges,
ma gya ráz za el a kur zus tar tal mát és mód sze reit.

6. A két áb rát hagy ja fenn a kur zus vé géig, így fo lya ma to san el lenőriz he ti, mint
a kur zus kiér té ke lé sé nek egy ré szét.

Ja va solt be ve ze tés:
„A kö vet ke ző na pot együtt fog juk töl te ni, te hát fon tos len ne tud ni, mit vár nak
et től a cso port mun ká tól. Gon dol kod ja nak el a kö vet ke ző pár perc ben, mi lyen
el vá rá saik és fé lel meik van nak ez zel a prog ram mal kap cso lat ban, majd mond ják
el a cso port nak. Ezután min den ki ír ja fel a flipchart rajz ra, rö vid ki fe je zés vagy
pár szó for má já ban az el vá rá so kat az al mafor mák ba és a fé lel me ket a kör tefor -
mák ba. Per sze nem kö te le ző, hogy fé lel meik le gye nek, azon ban re mé lem, el vá -
rá saik van nak.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2 
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Könyv bo rí tó

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: pa pír la pok, író szer szá mok.
A já ték me ne te:
1. Kér je fel a cso port ta go kat, hogy kép zel jék el a kö vet ke zőt: most fe jez tek be

egy köny vet, mely ha ma ro san meg je le nik. Ír ja nak egy rö vid (50 szó nál nem
több) be mu tat ko zó szö ve get sa ját ma guk ról, ami a könyv bo rí tón je le nik
meg „A szer ző ről” cím mel (lásd Ja va solt be ve ze tés). Ad jon er re a feladat ra
10 per cet.

2. Min den ki ol vas sa fel a cso port nak, amit sa ját ma gá ról írt.

Ja va solt be ve ze tés:
Kép zel jék el, hogy most ír tak meg egy köny vet, és egy rö vid be mu tat ko zó részt
kell hoz zá ké szí te niük, ami a könyv bo rí tó ján fog meg je len ni „A szer ző ről” cím-
 mel. Eb ben sze re pel jen a szer ző ne ve, és to váb bi in for má ció lak he lyé ről, csa lád -
já ról, ered mé nyei ről, bár mi ről, amit fon tos nak tar ta nak. De ne fe lejt sék el, hogy
csak 50 szó szá má ra van hely, te hát tö mör nek kell len nie. Miu tán min den ki be-
 fe jez te, fel fog ják ol vas ni a cso port nak be mu tat ko zó szö ve gei ket. 

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Uta zás

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: flipchart vagy cso ma go ló pa pír, filc tol lak.
A já ték me ne te:
1. Ha son lít sa a tré nin get egy uta zás hoz. Kér je meg a részt ve vő ket, hogy min-

 den ki gon dol koz zon el 5 per cig, mi az, amit sze ret ne meg sze rez ni az uta zás
so rán (el vá rá sok), és mi ben sze ret né nek hoz zá já rul ni eh hez az út hoz (meg -
sza ba dul ni va la mi től, hoz záad ni a cso port hoz stb.).

2. Ezután egyen ként mu tat koz za nak be és mond ják el a cso port nak, mi az, amit
sze ret né nek kap ni és ad ni.

3. Flipchartra leír hat ják az el hang zottakat.

Ja va solt be ve ze tés:
Gon dol juk azt, hogy utaz ni in du lunk. A tré ning kicsit min dig em lé kez tet egy
uta zás ra, mi vel új út ra lé pünk, re mél he tő leg új dol go kat fe de zünk fel, vagy az is
le het, hogy már is mert te rü le ten uta zunk, de ez al ka lom mal a mel lék utak ra és
ka nya rok ra is oda fi gye lünk. Sze ret ném, ha a kö vet ke ző öt perc ben el gon dol koz -
nánk arról, hogy mit sze ret né nek össze gyűj te ni az uta zás so rán, és mi az, amit
sze ret né nek lead ni. Más szó val él ve, mit sze ret né nek nyer ni a tan fo lyam tól, mi
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az, amit vál toz tat ni sze ret né nek saját ma guk kal kap cso lat ban, és mit tud nak a
cso port nak nyúj ta ni. Eze ket a gon do la to kat le is ír hat ják. Ha be fe jez ték, ak kor
min den ki sor ban mu tat koz zon be és mond ja el a töb biek nek, hogy mi az, amit
sze ret ne a kur zus so rán kap ni és ad ni.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Is mer ke dés

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: flipchart vagy cso ma go lópa pír, filc tol lak.
A já ték me ne te:
1. Ma gya ráz za el, mit fog nak csi nál ni. A flipchartra ír ja fel em lé kez te tőül, hogy

a részt  ve vő pá rok mi lyen in for má ciót ossza nak meg egy más sal.

2. Kér je meg a cso port ta go kat, hogy ve gyül je nek el, és min den ki vá lasszon ma-
 gá nak egy párt, aki ről azt gon dol ja, va la mi ha son ló ság van köz tük (pl. a ha -
juk szí ne), és akit job ban meg sze ret né nek is mer ni.

3. A pá rok mu tat koz za nak be, mond ják el, hogy mi a mun ká juk és mi lyen ér zés
pél dául az, hogy ha son ló szí nű a ha juk.

4. Pár perc után a pá rok felosz la nak és min den ki új párt vá laszt ma gá nak, most
va la mi más kri té rium alap ján, pél dául ha son ló szí nű a sze mük. Az újon nan
ala kult pá rok is be szél jék meg a fent em lí tett témákat (név, mun ka és mi lyen
ér zés ha son ló sze mű nek len ni stb.).

5. Foly tas sa a pár ala kí tást a fen ti mó don, a kö vet ke ző kri té riu mok alap ján:
ugyanolyan színú zok ni, ha son ló test súly, ha son ló kor, ugyanaz a csil lag jegy,
ha son ló hosszú sá gú haj, egy for ma mé re tű ci pő stb.

6. Legalább négy kü lön bö ző pár ala kí tást játssza nak vé gig.

7. Ezután min den ki ül jön le, és tart son rö vid le ve ze tő be szél ge tést, a kö vet ke ző
kér dé sek se gít sé gé vel:

Mi lyen volt ez a gya kor lat? Mit ta nul tak be lő le? A já ték elő re ha lad tá val mennyi -
re is mer ték meg a töb bi részt ve vőt? Mennyi re vol tak ta lá lóak a töb bi részt ve vő -
ről al ko tott fel té te le zé sek, ami ket a fi zi kai meg je le né sük re ala poz tak? 

Ja va solt be ve ze tés:
Hogy job ban megis mer jük egy mást, meg ké rem a cso port részt ve vőit, hogy áll ja -
nak pár ba egy ál ta luk vá lasz tott sze méllyel an nak alap ján, ami ről úgy gon dol ják,
hogy kö zös ben nük. Ezután a pá rok mu tat koz za nak be egy más nak, mond ják el,
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mit dol goz nak és mi lyen ér zés egy kö zös jel lem ző vel bír ni olya nok nak, akik
nem is me rik egy mást.
Ha olyan jel lem ző alap ján vá lasz ta nak párt, amit nem tud nak biz to san, pél dául
va la ki nek a ko ra, ak kor ezt az in for má ciót is osszák meg egy más sal. Az el ső
párbaállás után min den ki vá lasszon egy má sik párt, most va la mi más jel lem ző
alap ján.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Ki nek a tu laj do ná ban van nak ezek a tár gyak?

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: tet sző le ges sze mé lyes tár gyak a részt ve vők től.
A já ték me ne te:
1. Kér je meg a részt ve vő ket, hogy áll ja nak va la ki vel pár ba, akit nem is mer -

nek.
2. Ezután a pár mindkét tag ja ad jon egy más nak két-két sze mé lyes tár gyat a má-

 sik nak. Ve gye nek elő va la mi sze mé lyes tár gyat a zse bük ből, tás ká juk ból stb.
Ter mé sze te sen fi gyel jen ar ra, hogy a tár gyak a vé gén vissza ke rül je nek a tu laj -
do no sok hoz.

3. A pá rok he lyez ked je nek kör be. Kér jen meg egy párt, hogy el ső ként mu tat -
koz za nak be a cso port nak. Ezután a pár egyik tag ja a má sik tól ka pott tár gyak
alap ján mond jon va la mit a cso port nak a pár já ról. A má sik ez zel egyetért het
vagy ki ja vít hat ja a ró la mon dot ta kat, il let ve hoz zá te het bár mit a jel lem zés -
hez. Ezután sze rep cse re kö vet ke zik.

4. Ezt foly tas sák ad dig, amíg min den pár ra sor nem ke rült, majd ad ják vissza a
tár gya kat a tu laj do no sok nak.

Ja va solt be ve ze tés:
Sze ret ném, ha min den ki vá lasz ta na ma gá nak egy párt a cso port ból, va la kit, akit
még nem is mer. A pá rok mu tat koz za nak be egy más nak.
Min dkét tag vá lasszon két sze mé lyes tár gyat, majd ad ja oda a part ne ré nek (ter -
mé sze te sen a já ték vé gén ezt vissza kap ja).
Néz zük meg a ne künk adott tár gya kat, és kép zel jük el, hogy nyo mo zók va-
 gyunk. Mit tu dunk meg pá runk ról a ne künk adott tár gyak alap ján? Mit mon da -
nak ezek a tár gyak a má sik em ber ről? Sor ban ha lad va, min den ki mond ja el, mi-
 lyen kö vet kez te té sek re ju tott.”

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2
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Hobby

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
1. Kér je meg a részt ve vő ket, hogy ül je nek kör be.

2. Min den ki vá lasszon egy idő töl tést, ami vel sza ba di de jé ben szí ve sen fog lal ko -
zik, és amit el fog  ját sza ni a cso port nak.

3. In dít sa a já té kot, mu tat koz zon be, majd mu to gas sa el a hob bi ját, amit a cso-
 port nak kell ki ta lál nia.

4. A kör ben kö vet ke ző részt ve vő ezután be mu tat ja a tré nert és meg mond ja
hob bi ját, majd sa ját ma ga is be mu tat ko zik és el mu to gat ja a sa ját hob bi ját.

5. Aho gyan ha lad nak kör be, min den soron következő sze mély elis mét li az ösz-
szes előt te le vő ne vét és hob bi ját, majd pe dig a sa ját ját.

6. Ha va la ki nek nem jut eszé be egy részt ve vő hob bi ja, ak kor a tré ner és a töb bi
cso port tag se gít het az zal, hogy el mu to gat ják a hob bit. Ha ma ro san min den ki
em lé kez ni fog a ne vek re.

Ja va solt be ve ze tés:
Egy olyan gya kor lat tal kez dünk, ami se gí te ni fog a részt ve vők ne vé nek meg jegy -
zé sé ben, és egy ke ve set meg tu dunk min den ki ről. Min den ki gon dol jon va la mi re,
amit sza ba di de jé ben szí ve sen csi nál, mu to gas sa ezt el a töb biek nek, akik nek ki
kell ezt a hob bit ta lál ni. Én kez dem, elő ször be mu tat ko zom, majd el mu to ga tom
a hob bi mat, amit a cso port nak ki kell ta lál ni. A kör ben utá nam kö vet ke ző ez-
után be mu tat en gem, a hob bi mat, majd meg mond ja a sa ját ne vét és el mu to gat ja
a sa ját hob bi ját. Ez így megy to vább, amíg min den ki re sor nem ke rült.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Mi sze ret nék len ni?

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
1. A cso port ta gok ül je nek le kör be.

2. Kér je meg a részt ve vő ket, hogy gon dol kod ja nak el, me lyik hí res em ber bő ré -
be búj ná nak be le szí ve sen (le het élő vagy ha lott, va ló di vagy ki ta lált, po li ti -
kus, mű vész stb.). In do kol ják meg, miért pont azt vá lasz tot ták.
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3. Men jen sor ba, hogy min den ki az ál ta la vá lasz tott hí res em ber ne vé ben szó-
 lal has son meg.

4. Most új ra men jen sor ba a részt ve vők kel, min den ki mu tat koz zon be a sa ját
ne vén, és mond ja el, mi lyen ér zés a ki ta lált sze mélyt ma ga mö gött hagy va, új -
ra ön ma gá nak len ni.

Ja va solt be ve ze tés:
Hogy job ban megis mer jük egy mást, most ar ra fo gom önö ket kér ni, hogy ta lál ja -
nak ma guk nak egy hí res em bert, akár élő, akár holt, le het po li ti kus vagy mű vész,
akár rajz film fi gu ra is, bár ki, aki nek szí ve sen búj ná nak a bő ré be, és azt is mond-
 ják meg, hogy miért. Pél dául: Az én ne vem Charlie Chap lin, sze re tem meg ne -
vet tet ni és meg rí kat ni az em be re ket. Sor ba me gyünk, és min den ki mu tas sa be
ma gát a ki ta lált sze mély ként. Ezután új ra kör be ha lad va, min den ki sa ját ma ga -
ként mu tat koz zon be és mond ja el azt is, mi lyen ér zés ma ga mö gött hagy ni a ki-
 ta lált sze mélyt és an nak tu laj don sá gait.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Hát ra ha gyott cso mag

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
1. Kér je meg a részt ve vő ket, hogy áll ja nak pár ba va la ki vel, akit nem is mer -

nek.
2. Ad jon mindegyik pár nak 4 per cet (2-2 per cet min den ki nek), hogy be mu tat -

koz za nak, el mond ják mit dol goz nak, és hogy mit tet tek fél re az nap, hogy
ezen a tré nin gen résztvehessenek. 2 perc el tel té vel szól jon, hogy a pár má sik
tag ja kö vet ke zik.

3. Ami kor új ra összeáll a cso port, min den ki egyen ként mu tat koz zon be, mond -
ja el, mit dol go zik, és hogy mit kel le ne fél re ten nie, hogy részt ve hes sen a cso-
 port ban (ha akar ják).

Ja va solt be ve ze tés:
Hogy job ban megis mer jük egy mást, min den ki vá lasszon ma gá nak párt, mu tat -
koz zon be a part ne ré nek, mond ja meg, hol dol go zik, és azt, hogy mit kel lett fél -
reten nie ma, hogy részt ve hes sen a cso port játéká ban. Ez bár mi le het, pél dául
mo sat lan edé nyek, me leg ágy, ag gá lyok a mun ka hellyel vagy csa lád dal kap cso -
lat ban.
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Ami kor új ra össze gyű lünk, ak kor min den ki egyen ként mu tat koz zon be, mond -
ja el, mit dol go zik, és mi az, amit fél re tett ma, ha van ked ve ezt megosz ta ni má-
 sok kal. Ha nem akar ja meg mon da ni, az sem baj.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Üze ne tek a múlt ból

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
1. Kér je meg a cso port ta go kat, hogy idéz ze nek fel egy mon dást vagy ki fe je zést,

amit ré gen a szü leik vagy más, éle tük ben jelentős sze mély szo kott ne kik
mon da ni.

2. A cso port ta gok ke ve red je nek össze, és ami kor ta lál ko zik va la ki egy má sik
részt ve vő vel, mu tat koz zon be és mond ja el az „üze ne tét a múlt ból”. Pél dául:
„Er zsi va gyok, és ren det kell rak nom a szo bám ban.”

3. Min den ki a sa ját üze ne tét is mé tel je meg, ami kor a töb biek nek be mu tat ko zik.

4. Ad dig foly tas sák, amíg min den ki nek volt al kal ma min den ki nek be mu tat -
koz ni.

5. A vé gén gyűl je nek össze és be szél jék meg a gya kor la tot. Be szél je nek ar ról is,
hogy most mint fel nőt tek, mit gon dol nak ezek ről a ré gi üze ne tek ről.

Ja va solt be ve ze tés:
Hogy job ban megis mer ked jünk egy más sal, most min den kit ar ra fo gok kér ni,
hogy gon dol jon vissza a múlt ra és egy ki fe je zés re vagy mon dat ra, amit gyak ran
hal lot tak. Ez le het a szü leik től vagy is ko lai ta ná ruk tól, vagy bár ki más tól, aki
fon tos sze re pet töl tött be az éle tük ben. A felidé zett üze net le het akár po zi tív,
akár ne ga tív, de olyat vá lassza nak, ami most is je lent va la mit szá muk ra.
Ezután min den ki sé tál jon kör be a hely iség ben, és ami kor ta lál ko zik egy má sik
cso port tag gal, mu tat koz zon be ne ki és mond ja el az üze ne tét a múlt ból. Pél dául:
„Er zsi va gyok, és ren det kell rak nom a szo bám ban”.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Vá gyaim

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
1. Min den ki áll jon pár ba va la ki vel, akit még nem is mer.
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2. Most mu tat koz za nak be egy más nak, és mond ják el egy vá gyu kat, va la mit,
amit min dig sze ret tek vol na meg kap ni vagy elér ni.

3. Kö rül be lül 10 perc el tel té vel a cso port új ra gyűl jön össze, és most min den ki
egyen ként mu tat koz zon be a cso port nak, és mond ja el egy vá gyát.

Ja va solt be ve ze tés:
Hogy job ban megis mer jük egy mást, min den ki áll jon pár ba va la ki vel, akit nem
is mer. A kö vet ke ző pár perc ben mu tat koz za nak be egy más nak, és mond ják el a
part ne rünk nek, mi lyen vá gyuk van az élet ben, vagy mi az, amit sze ret né nek
meg kap ni. Ezután új ra össze gyű lünk, és most min den ki egyen ként be mu tat ko -
zik a cso port nak, és el mond ja egy vá gyát.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Tit kos énem

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
1. A részt ve vők ül je nek kör be.

2. Is mer tes se, hogy mit fog nak csi nál ni, és mu tas sa be egy pél dá val. Például
„Az én ne vem… és van két macs kám.” vagy „Az én ne vem… és tán col ni ta-
 nu lok.”

Ja va solt be ve ze tés:
Hogy job ban megis mer jük egy mást, min den ki mond jon el va la mit ma gá ról,
amit csak úgy rá né zés re nem tud nánk ki ta lál ni. Ez le het hob bi, vagy va la mi a
ma gán élet ből, ott hon ról vagy a lak hely ről. Elő ször a ne vün ket mond juk, hogy
min den ki tudja, ki ről van szó. Én kez dem. En gem….-nek hív nak, és uno káim
van nak.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Pajzs

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: flipchart lap ra vagy kar ton ra elő ze te sen meg raj -
zolt pajzs, flipchart pa pí rok (mű sza ki rajz la pok) min den részt ve vő nek, filc tol -
lak.
A já ték me ne te:
1. Raj zol jon elő re egy flipchart lap ra egy paj zsot, és ír ja fel rá a kér dé se ket, ami-

 ket a részt ve vők nek akar fel ten ni.

2. Mindegyik részt ve vő raj zol jon egy paj zsot egy flipchartra.
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3. A pajzs ra ír ják vagy raj zol ják fel a kö vet ke ző ket:
– egy a részt ve vő re jel lem ző szim bó lu mot (ezt a pajzs kö ze pé re),
– egy fon tos dá tu mot,
– egy olyan szer ve zet ne vét, mely sze re pet ját szott éle tük ben,
– egy éle tük ben fon tos sze re pet ját szó sze mély ne vét,
– egy olyan tu laj don sá got, ami re büsz kék,
– egy a kur zus sal kap cso la tos el vá rá su kat,
– bár mi mást, ami nek a té má hoz kö ze van.

4. Ad jon er re kö rül be lül 20 per cet, majd min den ki ma gya ráz za el a cso port nak
a sa ját paj zsát.

5. A raj zo kat fel te he ti a fal ra a kur zus vé géig, majd a részt ve vők ha za vi he tik a
sa ját ju kat.

Ja va solt be ve ze tés:
Hogy job ban megis mer jük egy mást, most ar ra fo gok min den kit kér ni, gon dol -
koz zon el sa ját ma gá ról és éle té ről, és né hány je len tős dol got ves sen pa pír ra a
töb biek szá má ra. Úgy kép ze lem, hogy min den ki fel raj zol egy pajzs for mát egy
flipchartra, és er re az tán rá raj zol ja vagy ráír ja a kö vet ke ző in for má ciót (itt em lít -
sük meg, ami ket rá kell ír ni a pa pír ra). 20 perc múl va új ra összeül a cso port, és
min den ki el ma gya ráz za a töb biek nek, mit írt vagy raj zolt a pa pír ra, és miért.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Lé lek ván dor lás

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
1. A részt ve vők ül je nek kör be.

2. Kér je meg őket, gon dol koz za nak pár per cig, mi ként sze ret né nek vissza tér ni
az élet be, ha lé tez ne lé lek ván dor lás, és miért.

3. Va la ki a csoportból kezd je el a be mu tat ko zást, mond ja meg a ne vét, kit vagy
mit vá lasz tott mint rein kar nált lény, és miért.

4. A kör ben min den ki re sor ke rül.

Ja va solt be ve ze tés:
Hogy job ban megis mer jük egy mást a cso port ban, most játsszunk el egy gya kor -
la tot, me lyet ta lán fur csá nak ta lál nak. Kép zel jük el, hogy rein kar ná ló dunk, akár
mint sze mély, ál lat vagy tárgy. Mi ként sze ret né nek vissza tér ni az élet be, és
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miért? Gon dol koz za nak el ezen pár per cig, majd sor ban min den ki mond ja el
gon do latait.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Si ker tör té net

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
1. A cso port tag jai kö zött le gyen meg a meg fe le lő tá mo ga tás és bi za lom.

2. Min den ki ül jön le egy kör be.

3. Ma gya ráz za el, mit fog nak csi nál ni (Lásd: Ja va solt be ve ze tés). Egy ön kén tes
je lent ke ző kezd je, min den kit ve gyen sor ba, és 3 per cet hagy jon egy-egy
részt ve vő re. Ha va la ki ne ga tív mó don nyi lat ko zik, em lé kez tes se rá, hogy eb -
ben a gya kor lat ban a si ke re ket vesszük szám ba.

Ja va solt be ve ze tés:
Eb ben a gya kor lat ban gon dol junk éle tünk si ke res per cei re/ese mé nyei re. Fel té te -
lez he tően mind annyiunk nak vol tak si ke rei va la mi lyen te rü le ten, ele ve nít sék
most fel eze ket. 
Gyak ran elő for dul, hogy az em be rek csak a rossz él mé nyeik re gon dol nak. Most,
ha csak 3 perc re is, te gyük fél re ezt a ne ga tív gon dol ko dás mó dot, és csak a si ke -
reink re kon cent rál junk. Mond junk el egy rész le tet éle tünk ből, egy si ke rün ket
vagy dia da lun kat. Kezd jék ott, ahol ked vük van, és ha lad ja nak idő ben elő re, si-
 ke reik re em lé kez ve. Sen kit nem fo gunk fél be sza kí ta ni, és min den cso port tag ra
sor ke rül. Ki sze ret né kez de ni?

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Uta zá si ügy nök

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
1. Kér je meg a részt ve vő ket, hogy ül je nek kör be.

2. Ma gya ráz za el, mit fog nak csi nál ni, és kér je meg a részt ve vő ket, hogy gon-
 dol ja nak egy hely re, aho vá sze ret né nek el jut ni, és ami nek a kez dő be tű je azo-
 nos a ne vük kel. (Pél dául: An na/Af ri ka, Bé la/Ba ha ma-szi ge tek, Lász ló/Lon -
don).

3. Kezd je ön, így: „Ákos va gyok, és épp most fog lal tam le az uta zá si ügy nö köm -
nél egy utat Áb ra hám hegy re.”
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4. Most az ön től jobb ra ülő kö vet ke zik, aki így foly tat ja: „Ez itt Ákos, aki le fog -
lalt egy utat Áb ra hám hegy re, én pe dig … va gyok és …-ba me gyek.”

5. A kö vet ke ző sze mély megint a tré ner rel kez di, majd a má so dik em ber rel foly-
 tat ja és utá na sa ját ma gá val. Ez így megy to vább, amíg el nem ér nek az utol só
em ber hez, aki nek per sze az egész cso port ra em lé kez nie kell.

Ja va solt be ve ze tés:
Most egy „Uta zá si ügy nök” cí mű já té kot fo gunk ját sza ni, mely se gít ab ban, hogy
meg je gyez zük a töb biek ne vét. Min den ki gon dol jon egy hely re, aho va szí ve sen
elutaz na, és ami nek a kez dő be tű je megegye zik a sa ját ne vé nek kez dő be tű jé vel.
Pél dául: An na/Af ri ka, Bé la/Bahama- szigetek, Lász ló/Lon don. Min den ki ér ti?
Én fo gom kez de ni. El kép ze lem, hogy most me gyek egy uta zá si iro dá ba le fog lal -
ni az uta mat. Utá nam kö vet ke zik a tő lem jobb ra ülő, aki elő ször en gem és úti cé-
lomat mu tat ja be, majd sa ját ma gát és vá lasz tott úti cél ját. Ez így megy to vább,
kör be a cso port ban, amíg min den ki re sor nem ke rült. Meg lát juk, mi lyen köny-
nyű így meg je gyez ni az em be rek ne veit, és nem is kell jegy ze tel nünk.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

He lyek a vi lág ban

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: or szág- (eset leg vi lág-) tér kép, ra ga dós pa pír cet -
lik, író szer szá mok min den részt ve vő nek.
A já ték me ne te:
1. Akassza fel a tér ké pet a fal ra.

2. Ad jon min den ki nek két ra gasz tós há tú pa pírt és egy tol lat.

3. Ezután min den ki gon dol koz zon el, mi az a két hely a vi lá gon, ami nek szá má -
ra je len tő sé ge van, és ír ja le ezt a két he lyet a pa pír já ra.

4. Most min den ki egyen ként jöj jön a tér kép hez, mu tat koz zon be, ra gassza rá a
két pa pír ját a tér kép re, és mond ja el a töb biek nek, miért fon to sak szá má ra
ezek a he lyek.

Ja va solt be ve ze tés:
Ez a gya kor lat se gí te ni fog, hogy job ban megis mer jük egy mást. Fel rak tunk a fal -
ra egy vi lág tér ké pet. Meg ké rek min den kit, hogy gon dol jon két hely re a vi lág ban,
melyek nek je len tő sé ge van szá má ra. Ez le het egy or szág vagy vá ros, akár egy ut -
ca is. Ezután min den ki ír ja fel a vá lasz tott két he lyet két ra gasz tós há tú pa pír ra,
jöj jön ki a tér kép hez, ami kor rá ke rül a sor, és ma gya ráz za el a töb biek nek, miért
fon to sak ezek a he lyek szá má ra. Nem ér de kes, ha va la ki nem tud ja pon to san,
ho va ra gassza fel a pa pír ját – nem min den ki nek erős ol da la a föld rajz. A töb biek
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majd se gí te nek eb ben. Ami kor ki jö vünk egyen ként, mu tat koz zunk be. Szó val,
ki sze ret né kez de ni?

Va riá ció:
1. Ha túl nagy a cso port, ak kor csak egy he lyet vá lassza nak.

2. Úgy is le het ját sza ni, hogy csak az or szág tér ké pét hasz nál ja.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Aszt ro ló gia

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: 12 pa pír lap, mindegyi ken egy-egy aszt ro ló giai
jegy és a hoz zá tar to zó dá tum, flipchart la pok és tol lak, mű anyagra gasz tó.
A já ték me ne te:
1. He lyez ze el kör be az aszt ro ló giai je le ket a terem fa lán egy más tól olyan tá vol,

amennyi re csak le het sé ges. Ír ja fel azo kat a kér dé se ket a flipchart lap ra, ame-
 lye ket sze ret ne meg be szél ni.

2. Kér je meg a részt ve vő ket, hogy áll ja nak a sa ját aszt ro ló giai je gyük höz.

3. Ma gya ráz za el, hogy mit fog nak csi nál ni, és kér je meg a részt ve vő ket, hogy az
azo nos je gyűek ala kít sa nak egy cso por tot (a cso por tok lét szá ma 3–5 fő le-
 gyen). Ha egy jegy nél nincs ele gen dő szá mú részt ve vő, ak kor 2 vagy 3 ki sebb
cso por tot össze is von hat a szom szé dos je gyek ből.

4. Ad jon egy-egy flipchart la pot mindegyik cso port nak. Kér je meg őket, hogy
mu tas sák be ma gu kat egy más nak, és be szél jék meg, hogy mi lyen kö zös tu-
 laj don sá gaik van nak a je gyük nek meg fe le lően, me lyek a je len tős kü lönb sé -
gek, és mi lyen ta pasz ta la tot vár nak a tré ning től. Ezután ír ják fel az ered mé -
nye ket a flipchartra, és vá lasszák ki ma guk kö zül, hogy ki fog ja is mer tet ni az
ered mé nye ket.

5. Kö rül be lül 20 perc után kér je meg a kép vi se lő ket min den cso port ból, hogy
men je nek a flipcharthoz és mu tas sák be cso port juk min den tag ját. Mondják
el, amit meg be szél tek.

6. Ami kor min den ki re sor ke rült, össze gyűjt he ti az el vá rá so kat, és tisz táz hat ja 
a cso port tal, hogy mi en nek a tré ning nek a cél ja és mi re fog nak vá laszt kap ni. 

Ja va solt be ve ze tés:
Ha kör be néz nek, 12 aszt ro ló giai je gyet ta lál hat nak a fa la kon. Nem kell hogy
higgye nek ben ne, de sze ret ném, ha min den ki meg ta lál ná a sa ját je gyét és mel lé
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áll na. Most azt sze ret ném, hogy ala kít sa nak kis cso por to kat, ahol be fog nak mu-
 tat koz ni egy más nak. Utá na vi tas sák meg eze ket a kér dé se ket (mu tas sa a kér dé -
se ket, amit felírt a flipchartra) a cso por ton be lül, és a meg be szél tek főbb pont jait
ír ják fel egy flipchart lap ra.” „Min den cso port 20 per cet kap er re a feladat ra, utá -
na össze gyű lünk, a cso port ál tal ki je lölt sze mély be fog ja mu tat ni a cso port ját, és
is mer tet ni fog ja a kér dé sek re jött vá la szo kat és vissza jel zé se ket.”

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

2. Zá rójá té kok (a kép zés ér té ke lé se, bú csú, aján dé ko zás)

Haj to gas suk az ér té ke ket!

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: pa pír la pok, író szer szá mok.
A já ték me ne te:
Ti pi ku san sze ren csés, jó han gu la tot te rem tő zá ró já ték. Min den cso port tag kap
egy la pot, amely nek jobb al só sar ká ba felír ja a ne vét. A pa pír min dig megy to-
 vább. Aki meg kap ja, az ír egy jó kí ván sá got, egy ked ves uta lást va la mely kö zö sen
átélt cso port él mény re, egy tar tal mas idé ze tet a tár sa pa pír já ra, majd le hajt ja a
csí kot. Így a so ron kö vet ke ző sze mély nem lát ja az elő zőek ben leír ta kat, és így
nem be fo lyá sol ja az adott sze mély hez fű ző dő asszo ciá cióit. A la pok kör be éré sét
kö ve tően (miu tán min den ki hez visszaért a sa ját ja) kez de mé nyez he tünk be szél -
ge tést az ol va sot tak ról, ki vá lasz tat hat juk min den cso port tag ese té ben a szív nek
leg ked ve seb bet. De az is egy le het sé ges megol dás, ha nem be szél jük „túl” a hely-
 ze tet, ha nem csak el tesszük ma gunk ban a kül dött so ro kat. A cso port rend sze -
rint egyér tel műen jel zi a ve ze tő szá má ra, hogy me lyik vál to zat ra van in kább igé-
 nye a ve ze tő ál tal megaján lot tak kö zül. Le het akár tar tal má ban ki csit el té rő is a
ké ré sünk: min den ki ezt a mon da tot fe jez ze be az adott pa pír tu laj do no sá ra vo-
 nat ko zóan: „Azt sze re tem ben ned, hogy…”. Így ki fe je zet ten po zi tív vissza jel zé -
se ket ol vas hat nak majd a cso port ta gok, ami iga zán meg hit té te he ti a bú csút.

Ak ció

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: pa pír la pok, író szer szá mok min den részt ve vő -
nek.
A já ték me ne te:
1. Kér je meg a részt ve vő ket, hogy gon dol kod ja nak el, mi lyen ta pasz ta la to kat

nyer tek a kur zu son, és azo kat ho gyan fog ják fel hasz nál ni a to váb biak ban.
Eh hez osszon fel egy pa pír la pot há rom rész re, mely ekhez felír hat ja: „Hat hó -
nap múl va”, „Há rom hó nap múl va” és „Hol nap”, majd az uta sí tá sok alap ján
tölt sék ki a részt ve vők a meg fe le lő osz lo po kat.
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2. Er re ad jon kb. 15 per cet, majd utá na ül jön össze a cso port, és min den ki ol-
 vas son fel a sa ját já ból, min den osz lop ból egy fon tos ele met.

Ja va solt be ve ze tés:
Nem sze ret nénk, hogy el vesszen, amit ezen a kur zu son ta nul tak, nem igaz?
Gon dol kod ja nak el, mit nyer tek itt, és ho gyan fog ják azt fel hasz nál ni, hogy még
to vább fej lőd je nek, vagy hogy mi lyen vál toz ta tá so kat fog nak vég re haj ta ni az itt
ta nul tak kö vet kez mé nye ként. Min den ki ve gyen egy pa pír la pot, és ossza há rom
osz lop ra, amelye ket a kö vet ke ző kép pen ne ve zünk el: „Hat hó nap múl va”, „Há -
rom hó nap múl va” és „Hol nap” (vagy ha job ban tet szik, „Hét fő”).

Per sze nem min dig le het azon nal vál toz tat ni a dol go kon, és sok szor köny-
nyebb hosszú távon el kép zel ni az áhí tott po zi tív vál to zá so kat. Elő ször kép zel jék
el a hosszú távon elért vál to zá so kat, mond juk hat hó nap alatt, majd idő ben visz-
sza fe lé ha lad va, há rom hó nap alatt, vé gül azt, hogy mit fog nak en nek ér de ké ben
ten ni hol nap. Adok er re 15 per cet, majd új ra össze gyű lünk, és min den ki felol vas
egy fon tos ele met mind há rom osz lop ból.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Ez a lap fog em lé kez tet ni rám

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: pa pír la pok, filc tol lak min den részt ve vő nek.
A já ték me ne te:
1. Osszuk a cso por tot két vagy há rom rész re.

2. Az így kiala kult ki sebb cso por tok ké szít se nek egy ké pes la pot, me lyet a cso-
 port egé szé nek szán nak. Le gyen az el ső ol da lán egy kép vagy szim bó lum, és a
bel ső ol da lán meg egy üze net.

3. Kb. 20 perc le tel té vel az egyes cso por tok mu tas sák be lap ju kat az egész tár sa -
ság nak, és ma gya ráz zák is el an nak je len té sét.

Ja va solt be ve ze tés:
Min den ki ka pott már ké pes la pot va la mi lyen spe ciá lis al ka lom ra, le gyen az szü-
 le tés nap, év for du ló vagy bár milyen alkalom. Most, hogy a tré ning  végére ér ke z-
tünk, sze ret ném, ha ki sebb cso por tok ra osz la nánk, és ter vez nénk egy la pot a
cso port egé szé nek. Van nak itt szí nes pa pí rok és tol lak. A kár tya el ső ol da lá ra raj-
 zol junk va la mi ké pet vagy szim bó lu mot, a bel ső ol da lá ra pe dig ír junk egy üze-
 ne tet, mint ahogy ezt ten nénk más üd vöz lő lap ese té ben. Ez le het a jö vő re vo nat -
ko zó üze net – vagy a cso port nak szó ló kö szö net –, bár mi, amit ki sze ret né nek
fe jez ni. Mi kor a kis cso por tok be fe jez ték, ak kor mu tas sák meg a cso port egé szé -
nek a lap ju kat, és ma gya ráz zák is el, mi a je len té se.



107

IV. „JÁ-TÉKA”

Nem baj, ha va la ki nem tud raj zol ni, itt nem az szá mít, ha nem a lap ban ki fe je zett
ér zel mek vagy gon do la tok.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Szí nez zük ki a cso por tot!

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: elő ze te sen flipchartra felírt ka te gó riák.
A já ték me ne te:
Ír jon össze egy lis tát kü lön bö ző dol gok ról, hogy mi le het ne ez a cso port. Pél-
 dául: „Ha ez a cso port egy szín len ne, ak kor az… len ne”, „Ha ez a cso port egy 
au tó len ne, ak kor az …” stb. Az aláb biak ban ta lál hat egy lis tát a kü lön bö ző dol-
 gok ról, amit be le het von ni: bú tor, ze ne mű, könyv, vi rág, ru ha da rab, for ma, 
tv-mű sor, étel, or szág, hely, mun ka, szer ve zet, nya ra ló hely, ál lat stb.
1. Ezt a lis tát ír ja fel a flipchartra, hogy min den részt ve vő re legalább egy jus son,

és ön re is, ha be kap cso ló dik a já ték ba.

2. A részt ve vők ül je nek kör be, majd sor ban min den ki vá lasszon egy dol got a
lis tá ról, és mond ja meg, mi len ne a cso port, ha az a té tel len ne, és miért.

Ja va solt be ve ze tés:
Mie lőtt vé ge a kur zus nak, meg ké rem Önö ket, hogy kon cent rál ja nak a cso port
po zi tív vo ná sai ra. Vá lassza nak egy-egy té telt er ről a lis tá ról, és kép zel jék el, hogy
a cso port ez a bi zo nyos va la mi. Mi lyen faj ta do log len ne a cso port, és miért?
Pél dául vá laszt hat nak egy he lyet, ak kor le het azt mon da ni: „Ha ez a cso port egy
hely len ne, ak kor egy óriá si ház len ne, sok kü lön bö ző, szé pen be ren de zett szo-
 bá val.” Vagy ha for má ról van szó, ak kor: „Ha ez a cso port egy for ma len ne, ak kor
le het ne csil lag, mert min den ki egy ra gyo gó csil lag a ma ga ne mé ben.”
Most kör be me gyünk, min den ki vá laszt egy té telt, és el mond ja, mi  len ne a cso-
 port, és miért.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Bó kok

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
1. A részt ve vők ül je nek kör be, jó kö zel egy más hoz.

2. Je gyez ze meg, hogy né ha ne héz má sok nak bó kol ni vagy akár di csé re tet el fo -
gad ni, de hasznos meg pró bál ni.
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3. Ön kezd je, a tő le jobb ra ülő sze mély hez for dul va. Szó lít sa ne vén a részt ve vőt,
majd mond jon ne ki va la mi hí zel gő bó kot. Fon tos, hogy ma ga biz to san, a vi-
 sel ke dé sé vel mu tas sa, hogy eb ben sem mi za var ba ej tő nincs.

4. Aki nek a bó kot mond ta, az fo gad ja el, és kö szön je meg.

5. Így ha lad ja nak kör be jobb ra, amíg vissza nem ér nek ön höz: min den cso port -
tag mond jon a mel let te ülő nek va la mi szé pet, az fo gad ja el és kö szön je meg.

Ja va solt be ve ze tés:
Hogy po zi tív han gu lat ban fe jez zük be ezt a kur zust, sze ret ném, ha mon da nánk
egy más nak va la mi szé pet. Bó ko kat hal la ni ma gunk ról ál ta lá ban jó, de né ha bi-
 zony ne he zünk re esik va la mi szé pet mon da ni má sok ról. Az em be rek gyak ran
za var ba jön nek, ha őszin tén va la mi po zi tí vat kell mon da niuk va la ki ről. Mi vel
jó ide je együtt dol go zunk, biz tos va gyok ab ban, hogy min den ki ész re vett po zi -
tív dol go kat cso port tár sai val kap cso lat ban. Ar ra saj nos nincs elég időnk, hogy
min den ki bó kol jon min den egyes csoporttársának, ezért azt ja vas lom, hogy a
tő lünk jobb ra eső em ber hez for dul va, mond junk va la mi szé pet ró la. Kör ben
fo gunk ha lad ni. Egyen ként és han go san di csér jük meg a mel let tünk ülőt. Ért-
 he tően, az il le tőt a ne vén szó lít va bó kol junk ne ki, érez tet ve, hogy ezt ko mo lyan
is gon dol juk. Em lít sünk va la mi po zi tí vat, amit a kur zus so rán ész re vet tünk,
akár egy tu laj don sá got, vagy va la mit, ami se gí tett ne künk. Pró bál junk meg
nem a kül ső meg je le nés re kon cent rál ni, ha nem in kább a sze mé lyi ség re, bel ső
tu laj don sá gok ra. Ami kor va la ki hall ja a ne ki szó ló bó kot, fo gad ja el egy sze rűen
és ter mé sze te sen, pél dául mond ja azt: „Kö szö nöm”. Nem kell sen ki nek za var ba
jön nie, ha jót hall ma gá ról. Én kez dem, és sor ban utá nam min den ki, amíg kör be
nem érünk.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Ho gyan bú csúz zunk el?

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
1. Gon dol koz za nak el azon, hogy kü lön bö ző né pek hány fé le mó don bú csúz nak

el egy más tól.

2. A részt ve vők ke ve red je nek el egy más közt, és ami kor össze ta lál koz nak va la -
ki vel, va la mi lyen érin tés sel kö szön je nek el tő le, és mond ja nak va la mit bú csú -
zóul.
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3. Utá na a kö vet ke ző em ber hez lép ve, újabb mód szer rel bú csúz za nak el, és ez
így megy, amíg min den ki min den ki től bú csút nem vett, legalább há rom kü-
 lön fé le el bú csú zá si mó dot hasz nál va.

Ja va solt be ve ze tés:
Jó len ne, ha mindenki el bú csúz na a má sik tól, mie lőtt el hagy juk ezt a kur zust.
Gon dol koz zunk el, hány fé le kü lön bö ző mó don kö szön nek el a né pek egy más -
tól, mi lyen sok fé le mó don le het ki fe jez ni azt, hogy „Vi szont lá tás ra!”: kéz fo gás,
meg haj lás, ar con csó ko lás, öle lés, orr össze dör zsö lése, vagy bár mi más.
Most ve gyül jünk el egy más kö zött, és ami kor ta lál ko zunk va la ki vel, kö szön jünk
el tő le az egyik mó don, és mond junk va la mit bú csú zóul. Így men jen min den ki
kör be, min den cso port tag tól el kö szön ve, és legalább há rom kü lön fé le el bú csú -
zá si gesz tust hasz nál va. Biz tos ta nu lunk új mód sze re ket a töb biek től.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

„Mit sze ret nék és mit tu dok felaján la ni?” ga lé ria

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: flipchart la pok és író szer szá mok min den részt ve -
vő nek.
A já ték me ne te:
1. Min den ki kap jon egy flipchart la pot és egy tol lat. A pa pírt osszák két rész re,

az egyik rész re ír ják fel „Mit sze ret nék?”, a má sik ra „Mit nyúj tok?”. Ír ják rá a
pa pír ra a ne vü ket és a te le fon szá mu kat is (ott ho ni vagy mun ka he lyi).

2. Ad jon ne kik 10 per cet, mia latt min den ki felírja a ma ga adatait a sa ját pa pír -
já ra, majd eze ket tűz zék ki a fal ra a „Ga lé riá ban”.

3. Ezután ad jon 20 per cet ar ra, hogy min den ki meg néz hes se, mi ket ír tak a töb-
 biek a pa pír juk ra. Min den ki ke res se meg a cso port ban azt az em bert (vagy
em be re ket), akik ről úgy gon dol ja, tud ne kik va la mi ben se gí te ni, vagy ők tud-
 nak ne ki se gí te ni. Egyez ze nek meg, hogy mit ad nak egy más nak és mit sze ret -
né nek kap ni.

4. Most ül je nek le a részt ve vők, for má li san kö szön jék meg a rész vé telt a cso-
 port nak, és mond ja nak bú csút.

Ja va solt be ve ze tés:
„Az a cél, hogy a kur zus vé ge után is le he tő sé günk le gyen se gít sé get kap ni a cso-
 port tól. Min den ki gon dol koz zon el, mit tud na nyúj ta ni a cso port ta gok nak –
pél dául in for má ciót, va la mi lyen szak tu dást stb. és azon is, hogy mi lyen se gít sé -
get sze ret ne kap ni a cso port tól. Eze ket ír juk fel a pa pí runk ra, tűz zük fel a fal ra és
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utá na néz zük meg, mi ket ír tak má sok. Most min den ki ke res sen ma gá nak em be -
re ket, akik nek va la mit fel tud aján la ni vagy aki től re mél va la mit, és egyez ze nek
meg egy más közt er ről. 

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Cso por tos pajzs

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: elő re meg raj zolt pajzs flipchart pa pír ra, flipchart
pa pí rok, filc tol lak a csa pa tok nak.
A já ték me ne te:
1. Raj zol jon egy négy rész re osz tott paj zsot a flipchart pa pír ra, és ne vez ze el a

ré sze ket a kö vet ke ző kép pen:
– a leg hasz no sabb do log a kur zus so rán
– a leg ke vés bé hasznos do log a kur zus so rán
– üze net a részt ve vők nek 
– üze net a tré ner nek

2. A pajzs alá pe dig raj zol jon egy sza la got, ami re majd a cso port mot tó ja ke rül.
Ez zel de monst rál ja a cso port nak, ho gyan is kép ze li el a feladat vég re haj tá -
sát.

3. Ossza a cso por tot ki sebb csa pa tok ra (3-4 fő), és mindegyik csa pat ké szít se el
20 perc alatt a sa ját paj zsát és mot tó ját. Ezt követően a csa pa tok mu tas sák be
és magyarázzák el paj zsu kat az egész cso port nak.

Ja va solt be ve ze tés:
Most, hogy a kur zus vé ge fe lé kö ze le dünk, jó len ne, ha el gon dol kod nánk egy ki-
 csit, mi volt hasznos vagy ke vés bé hasznos a kur zus so rán, és gon dol koz zunk el
cso por tunk nak a po zi tív vo ná sain is. (Itt mu tas sa be az elő re fel vá zolt paj zsot.)
Most al kos sunk ki sebb cso por to kat, és mindegyik csa pat raj zol jon egy négy
rész re osz tott paj zsot. Ezek be a ré szek be a kö vet ke ző ket ír juk fel: mi volt a leg-
 hasz no sabb és a leg ke vés bé hasznos do log a kur zus so rán, to váb bá egy po zi tív
üze ne tet a cso port egé sze és egyet a tré ner szá má ra. A pajzs alá raj zol junk egy
sza la got, és ta lál junk ki egy mot tót, ami a cso port egé szét jel ké pe zi. Ez le het akár
egy szó vagy egy ki fe je zés. Mi kor min den csa pat el ké szült ez zel, ak kor egyen-
 ként mu tas sák be a cso port egé szé nek a paj zsu kat.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2
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Cso por tos hang

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
1. A cso port ta lál jon ki egy kö zös han got. Ad jon er re 15 per cet.

2. Azután ad ják elő ezt a han got mint az el bú csú zás szim bó lu mát.

Ja va solt be ve ze tés:
Jó len ne va la mi lyen nem szok vá nyos mó don el bú csúz ni egy más tól. Ezért ar ra
gon dol tam, a cso port ta lál jon ki va la mi lyen han got vagy akár mozdulatot, ami 
a „Vi szont lá tás ra!” ki fe je zést he lyet te sít he ti. Ez le het egy hang, egy kis dal vagy
akár egy tánc. 15 per cünk van, hogy er re fel ké szül jünk, majd a cso port együtt
előad ja ne künk a „cso port hang ját”.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Ho gyan ér zem ma gam?

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: flipchart pa pí rok, filc tol lak min den részt ve vő -
nek.
A já ték me ne te:
1. Kér je meg a cso port ta go kat, raj zol ják le, hogy most, a kur zus vé gén ho gyan

ér zik ma gu kat. Er re ad jon 15 per cet.

2. Min den ki ma gya ráz za el a raj zát a cso port nak.

3. Mint a vi zuá lis ki fe je zés so rán gyak ran meg tör té nik, sok fé le ér ze lem ke rül -
het fel szín re. Fő leg a kur zus vé ge fe lé, ezért tud nia kell, hogy egye sek nek
eset leg ne ga tív ér zé seik van nak. A vé gén meg fe le lő időt kell hagy ni ar ra,
hogy a cso port po zi tív han gu lat ban tá voz zon.

Ja va solt be ve ze tés:
„Gon dol koz zunk el azon, ho gyan érez tük ma gun kat a kur zus kez de tén, és most,
a vé gén mi lyen ér zé seink van nak.”
Ezután fog junk egy flipchart la pot, és raj zol juk le, ho gyan érez zük most ma gun -
kat. Nem kell eh hez kü lön le ges te het ség, le het szim bó lu mot táb lá za tot, vagy
akár mit hasz nál ni. Ami kor min den ki el ké szült a raj zá val, ak kor egyen ként el-
 ma gya ráz zuk mű vü ket a cso port nak.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2
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Im port-ex port já ték

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: pa pír la pok, író szer szá mok min den részt ve vő -
nek.
A já ték me ne te:
1. Ma gya ráz za el, hogy mit fog nak csi nál ni.

2. Min den ki gon dol koz zon el, mit ex por tált és im por tált a cso port ban. Egy pa-
 pírt osszon két rész re, az egyik fe le lesz az „Ex port”, a má sik az „Im port”. Er re
ad jon 5 per cet.

3. Min den ki ol vas son fel egy ex port- és egy im portele met a lis tá já ból.

Ja va solt be ve ze tés:
Most, hogy a kur zus vé gé hez ér tünk, jó len ne el gon dol kod ni azon, mit is nyer-
 tünk. A tré nin get úgy is fel fog hat juk, mint egy ex port-im port fo lya ma tot, va-
gyis olyan dol gokat, ame lye ket adunk és ka punk. Úgy gon do lom, min den egyes
részt ve vő hoz zá já rult va la mi vel a kur zus hoz, és re mé lem, hogy va la mit nyert is
be lő le. Gon dol koz zunk el ezen a két össze te vőn, vagyis az ex port és im port ka-
 te gó rián, és 5 perc alatt ír juk le eze ket egy pa pír ra. Ha min den ki el ké szült,
egyen ként ol vas son fel ne künk egy im port- és egy ex portele met a lis tá já ról.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Le vél sa ját ma gam nak

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: pa pír la pok, író szer szá mok, bo rí té kok min den
részt ve vő nek.
A já ték me ne te:
1. Min den ki ír jon sa ját ma gá nak egy le ve let, ami ben leír ja, me lyek vol tak a kur-

 zus fon tos as pek tu sai, és mit fog nak elér ni a kur zus ered mé nye kép pen.

2. Cí mez zék meg sa ját ma guk nak a bo rí té kot, és te gyék be le a le ve let.

3. Mond ja el, hogy eze ket a le ve le ket há rom hó nap múl va pos tá ra ad ja.

4. Ne fe lejt se el tény leg pos táz ni a le ve le ket! 

Ja va solt be ve ze tés:
Hogy ne hogy el fe lejt sük el ha tá ro zá sain kat a kur zus után, most ar ra ké rem önö-
 ket, hogy min den ki ír jon sa ját ma gá nak egy le ve let, amit én há rom hó nap múl va
pos tá ra adok. Eb ben a le vél ben ír ják le, mi lyen fon tos dol go kat sa já tí tot tak el
ezen a kur zu son, és hogy en nek ered mé nye kép pen mit fog nak csi nál ni. Az is
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fon tos len ne, hogy ezek nek a ter vek nek idő ha tárt szab ja nak. Hogy mit ír nak be -
le eb be a le vél be sa ját ma guk nak, ar ról sen ki más nem fog tud ni.
Ezután rak ják a le ve let egy bo rí ték ba, és ra gasszák le. Ha nem ott hon ra akar ják
cí mez ni, ak kor küld jék a mun ka he lyük cí mé re. Há rom hó nap múl va jó kis meg-
 le pe tés lesz, ami kor a le vél megér ke zik.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Hű, de meg vál toz tam!

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
1. A részt ve vők ül je nek kör be.

2. A gya kor la tot kezd je egy ön ként je lent ke ző, és mond ja el, mi ben vál to zott a
cso port kez de te óta.

3. Min den ki re ke rül jön sor ugyanígy.

Ja va solt be ve ze tés:
Min den ki gon dol koz zon el azon, mit ka pott et től a cso port tól, és en nek ha tá sá ra
mi ben vál to zott. Ezután sor ban min den ki mond ja el ne künk, mi ben is vál to zott
meg (a cso port ha tá sá ra) a tré ning kez de te óta.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Ne ked szó ló üze ne tem

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
A cso port ül jön le kör ben. Ma gya ráz za el, mit fog nak csi nál ni. Sor ban min den ki
men jen oda a cso port töb bi tag já hoz, és ad jon ne ki át egy üze ne tet. Például: „Já -
nos, ne ked azt üze nem, hogy kö szö nöm a cso port tal szem ben ta nú sí tott ér zé -
keny sé ge det” stb. Az üze net átadó ja és fo ga dó ja le gyen ugyanolyan szin ten, va-
gyis az átadó nak vagy le kell ha jol ni, vagy a fo ga dó nak eset leg fel kell áll nia az
üze net át vé te le kor.

Ja va solt be ve ze tés:
A kur zus le zá rá sa ként sze ret ném, ha min den ki átad na va la mi po zi tív vissza jel -
zést a cso port töb bi tag já nak. Gon dol koz zunk el azon, mit kap tunk a cso port
töb bi tagjától, vagy mi az, amit fel fe dez tünk ve lük kap cso lat ban. Ezután men-
 jünk oda egyen ként a cso port ta gok hoz, és ad juk át ne kik az üze ne tet, ilyen-
 for mán: „Kö szö nöm ne ked, Já nos, a cso port tal szem ben ta nú sí tott ér zé keny sé -
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ge det”, vagy „La jos, kö szö nöm a megér té se det” stb. Ad dig foly tas sa, amíg min-
 den ki min den ki nek át nem ad ta üze ne tét.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Mél tá nyol juk a pá run kat!

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
1. A részt ve vők áll ja nak pár ba (vagy hár mas cso por tok ba, ha így jön ki a lét-

 szám).

2. Min den ki nek ad jon 5 per cet ar ra, hogy mond jon há rom olyan dol got, ami
tet szik ne ki a pár já ban.

3. Ami kor új ra összeáll az egész cso port, min den cso port tag emel jen ki egyet a
ka pott di csé re tek ből, amit igaz nak ta lál ma gá ra néz ve.

Ja va solt be ve ze tés:
Hogy min den ki jó ér zés sel tá voz zon a kur zus ról, most azt sze ret ném, ha min-
 den egyes részt ve vő mon da na va la mi po zi tí vat egy tár sá ról. Vá lasszunk ma-
 gunk nak egy párt a cso port ból. Min den ki kap 5 per cet ar ra, hogy há rom dol got
em lít sen a part ne ré vel kap cso lat ban, ami iga zán tet szett ben ne. Ez le het olyan
tu laj don ság, amit a kur zus fo lya mán vett ész re a má sik ról, vagy va la mi, amit már
előt te tu dott. Bár mit em lít he tünk, amit őszin tén cso dá lunk a pá runk ban. Ami-
 kor pe dig a di csé re tet hall juk, ne jöj jünk za var ba és ne há rít suk el a bó kot. Csak
fo gad juk el at tól, aki ad ja, és kö szön jük meg. Majd szó lok az 5 perc le tel té vel,
hogy a pá rok cse rél je nek.
Most, hogy új ra együtt van az egész cso port, min den ki vá lasszon ki egyet a ne ki
szó ló di csé re tek ből, és mond ja el azt a cso port nak úgy, hogy az hi he tően han-
 goz zon. Ha például va la ki nek azt mond ta a pár ja, hogy se gí tő kész volt a kur zus
so rán, ak kor az ki je lent he ti: „Én egy na gyon se gí tő kész em ber va gyok!”.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Em lé kezz rám!

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
1. Min den ki gon dol jon egy tu laj don sá gá ra, ami re sze ret né, ha a cso port em lé -

kez ne.

2. Utá na pe dig egyen ként kö zöl je ezt a cso port tal, de úgy, hogy hi he tően han-
 goz zon.
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Ja va solt be ve ze tés:
Elég régóta va gyunk együtt ezen a kur zu son, és biz tos va gyok ben ne, hogy
min den ki ről meg ma rad va la mi po zi tív em lé künk. Mie lőtt el bú csú zunk egy-
 más tól, sze ret ném, ha min den ki el gon dol koz na azon, ho gyan sze ret ne a cso-
 port em lé ke ze té ben meg ma rad ni. Ez le het va la mi, amit a kur zus so rán sa já tí -
tott el, vagy egy tu laj don ság, vagy akár egy cél, amit ki tű zött ma ga elé. Ezután
pe dig min den ki mond ja el a cso port nak, mi re sze ret né, ha em lé kez né nek ve le
kap cso lat ban.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Me se-ó ra

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
1. Va la ki kezd je el a me sé lést, ilyen for mán: „Az én ne vem…, és egy szer részt

vet tem egy cso port ban, ahol na gyon jól érez tem ma gam és sok se gí tséget
kaptam. Utá na ön bi za lom mal tel ve men tem ha za és re mé nyek kel néz tem a
jö vő elé.”

2. A kö vet ke ző em ber foly tat ja: „Én va gyok…, én is ugyanab ban a cso port ban
vol tam, és a kö vet ke ző ket kap tam a cso port tól: …” És így megy to vább a tör-
 té net, amíg min den ki re sor nem ke rült.

Ja va solt be ve ze tés:
Hogy po zi tív mó don zár juk le a kur zust, sze ret ném, ha min den ki sor ban el me -
sél né, mit ka pott a prog ram tól, úgy, hogy el me sé li a cso port tör té ne tét.
Én kez dem, el mon dom pár mon dat ban, mit kap tam et től a cso port tól, és az tán
min den ki sor ban el mond ja a ma gáét.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

El bú csú zunk

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: egy db pár na
A já ték me ne te:
1. Min den ki ül jön le kör be.

2. Kezd je ön, és fog ja meg a pár nát. Szól jon úgy hoz zá, mint ha az len ne a cso-
 port.

3. Ad ja to vább a párnát a kö vet ke ző em ber nek, aki szin tén bú csút mond a pár-
 ná nak (cso port nak).
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4. A pár na kör be megy, és min den ki bú csút mond.

5. Ami kor visszaért a pár na Ön höz, ak kor mond ja azt a cso port nak, hogy most,
hogy min den ki el bú csú zott a cso port tól, a pár na vissza vál to zik ere de ti for-
 má já vá, vagyis pár ná vá.

Ja va solt be ve ze tés:
Most, hogy a tré ning vé gé hez ér tünk, sze ret ném, ha min den ki bú csút mon da na,
ezt a pár nát hasz nál va a cso port szim bó lu ma ként. Én kez dem, ke zem be ve szem
a pár nát, és mond juk azt mon dom: „Visz lát cso port, és kö szö nöm, hogy se gí tet -
te tek megol da ni a prob lé má mat. Vagy: „Visz lát, cso port, kö szö nöm a tá mo ga -
tást”, és meg is ölel het jük a pár nát, mint ha a cso por tot ölel nénk át. Ezután to vább-
adom a pár nát a kö vet ke ző nek, és így megy, amíg min den ki re sor nem ke rült.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Íme a cso por tunk!

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: flipchart pa pí rok és filc tol lak min den résztvevő-
nek.
A já ték me ne te:
1. Ossza a cso por tot 3-4 fős ki sebb cso por tok ra.

2. Mindegyik cso port ta lál jon ki egy mot tót vagy jel ké pet, ami össze fog lal ja ér-
 zé sei ket a tré ning cso port tal kap cso lat ban, és ezt ír ják fel a flipchart pa pír ra.
Er re ad jon kb. 15 per cet.

3. Majd kér je meg a cso por to kat, hogy az egész tár sa ság nak mu tas sák be a mot-
 tót vagy jel ké pet, és ma gya ráz zák el an nak je len té sét.

Ja va solt be ve ze tés:
Hogy po zi tív han gu lat ban fe jez zük be a tré nin get és ki fe jez zük elis me ré sün ket a
cso port iránt, oszol junk ki sebb cso por tok ra, és mindegyik cso port ter vez zen
egy mot tót vagy jel ké pet. Ez fe jez ze ki, hogy ők ho gyan érez nek a cso port egé sze
iránt. Le het sza va kat vagy szim bó lu mo kat hasz nál ni, és ami kor új ra összeáll az
egész cso port, ak kor a ki sebb cso por tok mu tas sák be a ter ve zett mot tót vagy jel-
 ké pet a töb biek nek, és ma gya ráz zák is el a je len tő sé gét.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Köz le ke dé si lám pa

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: egy flipchart pa pír ra elő ze te sen fel raj zolt köz le ke -
dé si lám pa pi ros, sár ga és zöld lám pá val.
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A já ték me ne te:
1. Raj zol ja fel a flipchartra a köz le ke dé si lám pát, és ma gya ráz za el, mit fog a

cso port csi nál ni.

2. Min den ki ír ja le ma gá nak, hogy szim bo li ku san mi je len ti a sa ját pi ros, sár ga
és zöld lám pá ját. Er re ad jon 5 per cet.

3. Most sor ban kér dez zen vé gig min den kit a cso port ban, hogy a kur zus ha tá sá -
ra mi lesz az a do log, amit a to váb biak ban ab ba hagy nak, mi az, ami re fel ké -
szül nek, és mi az, amit biz to san meg fog nak csi nál ni.

Ja va solt be ve ze tés:
Ez a kur zus fej lő dé sünk nek csak a kez de te volt, így most gon dol koz zunk el,
hogy a kur zus vé gez té vel ho gyan fo gunk to vább ha lad ni. Há rom fé le mó don le -
het ezt meg kö ze lí te ni. Itt van egy köz le ke dé si lám pa. Min den ki tud ja, hogy a pi -
ros azt je len ti: „Megállj!”, a sár ga: „Ké szülj az in du lás ra!” és a zöld: „Sza bad.”.
Most sze ret ném, ha min den ki el kép zel né a sa ját szim bo li kus lám pá ját, és leír ná,
mit fog a kur zus ha tá sá ra ab ba hagy ni, mi az, ami még több fel ké szü lést igé nyel,
és mi az, amit min den kép pen meg fog nak csi nál ni. Tölt sünk 5 per cet en nek a
lis tá nak a ki gon do lá sá val, majd pe dig min den ki em lít sen egyet a pi ros, sár ga és
zöld lám pá já ból.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2

Mit vi szek ma gam mal?

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
1. A részt ve vők ül je nek kör be.

2. Min den ki, ahogy sor ra ke rül, be mu tat ko zik és meg mond ja, mit visz ma gá val
a cso port tól. Például: „Én Já nos va gyok, és jó han gu la tot vi szek ma gam mal 
a cso port tól.”.

Ja va solt be ve ze tés:
A tré ning vé gé hez ér tünk. Hogy konk rét és je len tő ség tel jes vé get ad junk en nek a
kur zus nak, min den kit meg ké rek, hogy gon dol koz zon el azon, mi az a tu laj don -
ság vagy ér zés, vagy va la mi, amit ma gá val visz a cso port tól. Pél dául: „Én Já nos
va gyok, és jó han gu la tot vi szek ma gam mal a cso port tól.”. Min den ki re sor ke rül,
úgy hogy kezd het jük is.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2
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Úgy vagy jól, ami lyen vagy, de…

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: A/4-es pa pír la pok, író szer szá mok min den részt-
 ve vő nek.
A já ték me ne te:
1. Min den ki vá lasszon ki egy pa pírt, és nagy be tűk kel ír ja rá a ne vét.

2. A pa pír la po kat te gye le a pad ló ra, és min den ki vá lassza ki va la ki má sét. Er re
ír ják fel: „Amit sze re tek ben ned” és „Ami ben sze ret ném, ha meg vál toz nál”,
majd ír ják is alá a kom men tá ro kat.

3. Rak ja vissza eze ket a pa pí ro kat a pad ló ra, és megint va la ki má sét ve gye fel, és
ír jon rá ha son ló üze ne tet. Ezt ad dig foly tat ják, amíg min den ki min den ki nek
írt egy üze ne tet.

4. Most min den részt ve vő ke res se meg a sa ját pa pír ját, és ol vas son fel be lő le egy
„Amit sze re tek ben ned”, és egy „Ami ben sze ret ném, ha meg vál toz nál” üze-
 ne tet.

Ja va solt be ve ze tés:
Most, hogy a kur zus vé gé hez ér tünk, jó len ne, ha min den ki ma gá val tud na vin ni
va la mi po zi tív üze ne tet. Ve gyünk egy-egy pa pírt, és min den ki ír ja rá a ne vét
nagybe tű vel, majd rak juk le a pa pí ro kat a pad ló ra. Ek kor min den ki ve gye fel va-
 la ki más nak a pa pír ját, és ír jon rá egy dol got, ami tet szik ne ki az zal a sze méllyel
kap cso lat ban (ez le het va la mi, amit a kur zus so rán vet tek ész re, vagy akár olyan
is, amit már előt te tud tak), majd ír junk rá egy olyan dol got, ami ben sze ret né, ha
az a bi zo nyos sze mély meg vál toz na. Itt fő leg olyan épí tő jel le gű véleményre gon-
 do lok, ami po zi tív vissza jel zést ad a má sik nak, és se gí ti őt a to vább fej lő dés ben.
Le gyünk konst ruk tí vak, de ugyanak kor ér zé ke nyek is a má sik iránt. Az is elő for -
dul hat, hogy az, ami ben sze ret nénk, hogy a má sik em ber meg vál toz zon, az csak
annyi, hogy le gyen még inkább olyan, mint amit tu laj don kép pen sze re tünk ben -
ne. Ami kor min den ki ráír ta min den ki pa pír já ra az üze ne teit, ak kor ve gyük fel a
sa ját pa pí run kat, és néz zük meg, mit ír tak rá a töb biek. Ezután min den ki ol vas -
son fel egy dol got a pa pír já ról, ami va la ki nek tet szett ve le kap cso lat ban.

For rás: Barca–Cobb: Han gu lat ol dó já té kok 2
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3. Csa pat épí tő, prob lé mamegol dó és egyéb te ma ti kus já té kok 
(kon for miz mus, énkép, ne mi iden ti tás, konf lik tuske ze lés stb.)

Mi len ne, ha…?

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
Egy ön kén test ki kül dünk a cso port ból. A bentma ra dók ki vá lasz ta nak ma guk
kö zül egy já té kost, aki nek a sze mé lyét kell majd ki ta lál nia a ki kül dött cso port -
tag nak. A ki kül dött já té kos visszaér ke zé se után kér dé se ket tesz fel a já té ko sok -
nak a ki ta lá lan dó sze mély re vo nat ko zóan a kö vet ke ző mó don: „Mi len ne, ha vi -
rág len ne? Mi len ne, ha étel len ne? Mi len ne, ha jár mű len ne?” stb. A cso port
töb bi tag já nak igye kez nie kell va la mi lyen frap páns vá laszt ad ni a fel tett kér dé -
sek re. Vá la szaik a ki ta lá lan dó sze mély re va la mi lyen mó don jel lem zők kell hogy
le gye nek. A cso port asszo ciá ciói ból kell ki ta lál ni az adott sze mélyt. A cso port fo -
lya mat meg ha tá ro zott sza ka szá ban úgy is játsz ha tó, hogy a cso port ta go kat kér-
 jük: vá la szaik ba fur fan gos mó don épít sék be a cso port fo lya mat ban átélt já té kok -
ból szár ma zó kö zös ta pasz ta lá so kat, in for má ció kat. Ez így kü lö nö sen sok
hu mor, ne ve tés for rá sa le het.

In dít sunk be szél ge tést!

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
Elő for dul hat, hogy át me ne ti leg ki fo gyunk a be szél ge té si té mák ból. Ilyen kor ér-
 de mes kör kér dést in téz ni a kör ben ülő cso port ta gok hoz pél dául az aláb bi té ma -
kö rök va la me lyi ké ben: „Mi volt éle ted ben a leg fur csább étel; amit et tél a leg kü-
lön le ge sebb il lat, amit sza gol tál; a legér de ke sebb hang, amit hal lot tál? stb.”.
A vá la szok ból igen ér de kes, akár meg hök ken tő be szél ge tés ala kul hat ki.

A fel tett kér dé sek ter mé sze te sen rend sze rint kü lön bö ző mély sé gű vá la szo kat
in du kál nak. A fel so rolt pél dák a könnyeb bek kö zé tar toz nak. Az inst ruk ció val
ve ze tő ként is ha té ko nyan be fo lyá sol hat juk adott est ben a cso port han gu la tát,
pél dául éle tünk leg mu lat sá go sabb pil la na tá nak, leg hu mo ro sabb hely ze té nek
megele ve ní té sé vel. A cso port ve ze tő szak mai fel ké szült sé gé nek, ta pasz ta la tai nak
függ vé nyé ben ér de mes csak ne he zebb té má kat fel vet ni. Eb ben a hely zet ben is
na gyon fon tos te hát ve ze tőikom pe ten cia-ha tá raink tu da tos és reá lis ér zé ke lé se.
Pél dául a rend sze re sen vissza té rő ál mok ról va ló be szél ge tés na gyon csá bí tó le -
het, de olyan mély sé ge kig vi het, amely nek szak sze rű ke ze lé sé hez, irá nyí tá sá hoz
nincs meg a szük sé ges kom pe ten ciánk. Er re na gyon kell fi gyel nünk. Né ha
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ugyanis igen ne héz elő re meg jó sol ni, hogy egy-egy té ma mi lyen re zo nan ciá kat
kelt, mi lyen él mé nye ket hoz hat fel szín re a részt ve vők ben.

To váb bi tar tal mas be szél ge té sek for rá sa le het: „Van-e pél da ké ped? Ki az, és
miért? Mi az a há rom tárgy/könyv, amit ma gad dal vin nél egy la kat lan szi get re?
Mely tu laj don sá gok kal ren del ke ző em be rek re irigy kedsz, és miért? Ha egy tün-
 dér/arany hal tel je sít het né há rom kí ván sá go dat, ak kor mit so rol nál fel? Me lyik
tör té nel mi kor ban él nél szí ve sen, és miért? Ki az a hí res tör té nel mi/iro dal -
mi/film bé li alak, sze rep lő, aki vel a leg szí ve seb ben ta lál koz nál, és miért?” A kér -
dé sek ből ki tű nik, hogy a cso port iga zán gaz dag in for má ciómennyi ség hez jut hat
a vá la szok ál tal, ami se gít he ti a jobb ön- és társ is me re tet.

Süllye dő lég ha jó

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: flipchart vagy cso ma go lópa pír, író szer szám.
A já ték me ne te:
Sor ban min den ki mond ja el, hogy mi lyen dip lo más, il let ve nem dip lo más fog-
 lal ko zást űz ne szí ve sen. Cél sze rű eze ket a já ték ve ze tő nek jól lát ha tó hely re, flip-
chartra, cso ma go lópa pír ra felír ni. Ezután el kép zel jük, hogy a cso port tag jai
mind annyian egy adott fog lal ko zást mű vel nek, és kö zö sen egy lég ha jó-uta zá son
vesz nek részt. A lég ha jó azon ban erő sen süllyed ni kezd, és szük ség van ar  ra,
hogy egyen ként meg sza ba dul junk a cso port szá má ra leg ke vés bé ér té kes uta sok -
tól: aki nek a szak má ját a leg ke vés bé tart juk ér té kes nek, fon tos nak (ter mé sze te -
sen nem az adott cso port tag ról nyi lat ko zunk ily mó don). A cso port nak meg kell
je löl nie, hogy kit dob ja nak ki a süllye dés megál lí tá sa ér de ké ben, a „meg tá ma -
dot tak nak” pe dig szó ban meg kell vé de niük ma gu kat szak má juk fon tos sá gá nak
be mu ta tá sá val. A „kidobósdi” ad dig foly ta tó dik, amíg „biz ton ság ba nem ke rül”
a lég ha jó (elő re is tisz táz hat juk, de úgy is ér de kes, ha csak me net köz ben de rül
ki, hogy hány fő vel re pül biz ton sá go san az ob jek tum).

Tu laj don ság-cserebere

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: papírcet lik tu laj don sá gok kal (3–6 db/fő).
A já ték me ne te:
Sze mé lyen ként 3–6 pa pírcet lit húz nak a já té ko sok, amelyekre tu laj don sá gok,
jel lem ző vo ná sok van nak felír va (ked ves, tü rel mes, ha rag tar tó, im pul zív stb.).
Az a jó, ha po zi tív és ne ga tív tu laj don sá gok ve gye sen meg ta lál ha tók a vá lasz ték -
ban. A feladat az, hogy a tér ben ké nyel me sen sé tál gat va pró bál ják a szá muk ra
nem kí vá na to sa kat/rá nem jel lem zőe ket el cse rél ni egy tár suk kal. Min den egyes
cse refo lya mat ban csak egy az egy ben le het cse rél ni. Per sze az is ér de kes megol -
dás, ha az al ku do zás so rán több tu laj don sá got is meg pró bál hat nak akár mintegy
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bónuszként, akár mond juk egy kü lö nö sen ér té kes re el cse rél ni. A kör be visszaül -
ve ér de mes meg be szél ni: miért (nem) tet szet tek a hú zott tu laj don sá gok, mi re
lett vol na jó cse rél ni őket, ki ér zi azt, hogy jó üz le tet kö tött, ki nem stb. Ar ra is ki
le het tér ni, hogy egy adott il le tő nek az éle té ben mi kor szol gált elő nyé re/hát rá -
nyá ra az adott tu laj don ság (élet tör té né sek, szi tuá ciók kö zös felele ve ní té se).
A meg fo gal ma zá sok, tör té ne tek so kat elárul nak a sze mély ér tékhie rar chiá já ról,
élet szem lé le té ről.

Va rázs bolt és va rázs-sze mét te lep

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: cso ma go lópa pír vagy kar ton, papírcet li ken tu laj -
don sá gok, üres papírcetlik (3-4 db/fő), cel lux („ra gacs”).
A já ték me ne te:
Kez dés ként ér de mes a já ték ve ze tő nek két nagy kar tont (cso ma go lópa pírt) ki-
 füg gesz te nie egy bolt és egy sze mét te lep se ma ti kus raj zá val. A va rázs bolt ban
igen kel le mes, ked ve ző tu laj don sá gok lát ha tók egy-egy cet li re felír va. Ezek ből
„vi het ha za” 2-2-t min den cso port tag (a sor ren det ér de mes va la mi lyen kvá zi de-
 mok ra ti kus úton el dön te ni, hi szen nagy je len tő sé ge le het majd a vá lasz ték csök-
 ke né se kor). Ér de mes meg vi tat ni, hogy ki miért épp azo kat a tu laj don sá go kat vá-
 lasz tot ta. Il let ve ar ról is ér de mes be szél ni, hogy mi ről ma radt le, amit már
el ha lász tak az or ra elől. Ezt kö ve tően üres cet li ket adunk a részt ve vők nek (3-4
da ra bot), ame lyek re felír hat ják a szá muk ra ide gen, nem sze re tett tu laj don sá gai -
kat. Egyen ként men nek ki a va rázs-sze mét te lep hez, ahol is rö vid in dok lást kö ve -
tően „örök re” meg sza ba dul hat nak a rossz tu laj don sá gaik tól. Tör té ne tet is me sél -
het nek ar ról, hogy mi kor hoz ta őket kel le met len hely zet be az adott ne ga tív
tu laj don sá guk.

Bát rak és gyá vák

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
A terem egyik sar kát ki ne ve zi a já ték ve ze tő a „bát rak” sar ká nak, egy má si kat át-
 ló san pe dig a „gyá vák” sar ká nak. A két vég pon tot össze kö tő kép ze let be li egye-
 nes men tén ki-ki gyor san (ad ha tó rá 1 perc min den kör ben) ta lál ja meg a he lyét
an nak függ vé nyé ben, hogy mennyi re tart ja ön ma gá ra néz ve jel lem ző nek az
adott tu laj don sá got. Ér de mes a já té kot gyor san per gő stí lus ban ve zet ni: gyor san
kö ves sék egy mást a kü lön fé le el len tétpá rok és gyors hely vál toz ta tá sok. Tö re ked -
he tünk ar ra, hogy időn ként ki csit meg is hök kent sük a cso port tag jait a dicho-
tóm pá rok kal (szép–csú nya, kitartó–a dol go kat könnyen feladó, hu mo ros–sót -
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lan stb.). En nél a já ték nál is fon tos a meg vi ta tás: ki hol ta lál ta meg a he lyét, jól
érez te-e ott ma gát. 

A töb biek től is ér de mes kér dez ni: Va jon XY he lye tény leg ott van reá li san az
adott tu laj don sá gok ra vo nat ko zóan, vagy va la miért tor zan lát ja ma gát? Fon tos
já ték ve ze tő ként facilitálni, hogy a já té ko sok le gye nek őszin ték, és pró bál ják ke-
 rül ni a min dig oly ké nyel mes kö zép ső sza kaszt.

Ta láld ki a mon dót!

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
Egy já té kos ki megy a te rem ből. A bennmaradók kö zül hár man mon da nak ró la
egy-egy mon da tot. Le he tő leg ez olyan le gyen, amit csak ők tud nak/tud hat nak az
adott tár suk ról. Igye kez zen a cso port mi nél sze mé lye sebb, de nem in diszk rét,
bán tó ál lí tá so kat össze gyűj te ni. A ki ta lá ló vissza jön, majd a já ték ve ze tő így szól
hoz zá: „Kép zeld, azt hal lot tam ró lad, hogy…” – és is mer te ti a há rom ki je len tést.
A já té kos meg pró bál ja ki ta lál ni, hogy va jon ki mond hat ta ró la az adott véle-
ményt. A já ték ele jén sze ren csé sebb po zi tív tu laj don sá gok kal, ál lí tá sok kal kez-
 de ni, utá na kö vet kez het nek eset leg né mi képp kri ti ku sabb ki je len té sek is. En nél
a já ték nál va ló ban fon tos hang sú lyoz ni a ta pin ta tos/kulturált hoz záál lást, hi szen
ke rül nünk kell a ké nyel met len né vá ló sze mé lyes ke dést. Ki fe je zet ten ne héz hely-
 ze tet szül het, ha va la mi lyen in ti mebb meg fo gal ma zás ra ke rül sor, amit a ki kül -
dött já té kos na gyon nem szí ve sen hal la na a cso port egé sze előtt ön ma gá ról. Az
instrukciót ezért jól gon dol juk át eb ben az eset ben is.

Így lát lak Té ged!

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
A cso por tot el ső lé pés ként nagy já ból két egyen lő lét szá mú kis  cso port ra oszt juk.
A já ték ban egy ki vá lasz tott társ meg sze mé lye sí té se a feladat. A két csa pat tag jai
egy más közt meg be szé lik, hogy kö zü lük ki kit fog meg sze mé lye sí te ni a má sik
csa pat tag jai kö zül. Ez után a cso por tok egy más után min dig fel vált va mu tat ják
be az adott sze mélyt va la mi lyen jel leg ze tes gesz tus, moz du lat, moz gás által, eset-
 leg kü lön fé le ver bá lis megol dá sok kal (jel leg ze tes hang szín, be széd stí lus után zá -
sa). A si ke res ki ta lá lást kö ve tően a má sik cso port egy újabb tag ja jön a be mu ta -
tás sal. Ér de mes a já ték vé gén meg vi tat ni, hogy ki is mert eset leg egy ből ma gá ra,
ki nek ment ez ne he zen, kit volt könnyű meg je le ní te ni, kit ne he zebb, és mi le het
en nek az oka?
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Vád lot tak pad ján

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: eset leg a bí ró sze re pé re uta ló kel lé kek (nem fel tét -
le nül szük sé ges).
A já ték me ne te:
Ez a já ték is azon já té kok kö zé tar to zik, ame lyet tény leg csak ki fe je zet ten érett,
szo ciá li san in tel li gens cso port tal ér de mes ját sza ni. A já ték ugyanis al kal mat kí -
nál ar ra, hogy olyan nyíl tan fo gal maz zunk meg kri ti kát a má sik ra vo nat ko zóan,
amit eset leg a min den na pi tár sa dal mi lét nem na gyon en ged ne meg. A tár sa ság
egy bí rót és egy vád lot tat vá laszt ön kén tes ala pon vagy köz fel kiál tás sal. A vád lott
el hagy ja a ter met. A bí ró sor ban meg kér de zi a bentma rad ta kat, hogy mi vel vá-
 dol ják a vád lot tat. Miu tán min den ki el mond ta, ak kor be hív ják a kint lé vő tár su -
kat. Ezt kö ve tően a bí ró egye sé vel el so rol ja az egyes vád pon to kat. A vád lott bát-
 ran vé de kez het, el lentmond hat a hal lot tak nak, ta gad hat ja bű nös sé gét. Vi szont
csak ak kor me ne kül het a vád lók fog sá gá ból, ha si ke re sen ki ta lál ja, hogy me lyik
vá dat me lyik cso port tag fo gal maz ta meg ve le szem ben. 

Já ték ve ze tő ként fon tos hang sú lyoz ni, hogy a vá dak ne le gye nek dur vák, sze-
 mé lyes ke dők, de nyu god tan el han goz hat nak akár ke mé nyebb kri ti kák is. Tel je -
sen ter mé sze tes, hogy ér de mes hang sú lyoz ni a passzo lás le he tő sé gét. Sze mé lyes
ta pasz ta la tom az a já ték ra vo nat ko zóan, hogy ser dü lők és fel nőt tek egyaránt szí-
 ve sen játsszák, és gya kor la ti lag nem for dul elő ko mo lyabb sér tő dés a cso port -
ban. Kü lö nö sen a ser dü lők ben na gyon nagy az igény a „Mi lyen nek is lát nak a
töb biek?” kér dés meg vá la szo lá sá ra, ezért iga zán lel ke sen, mo ti vál tan vesz nek
részt a „bíróságosdiban”. A hely zet azon ban min den képp gya kor lot tabb, az eset-
 le ges fe szült sé gek ke ze lé sé ben jár tas ve ze tőt kí ván. A já ték ar ra is na gyon jó le -
het, hogy pél dául egy tan tes tü let (szer ve zet) tag jai akár ré geb bi vélt vagy va lós
sé rel mei ket kulturált ke re tek közt fel dol goz has sák, tisz táz has sák az eset le ges fél-
 reér té se ket az adott hely zet tel kap cso lat ban. Fon tos, hogy a vá do lás fo lya ma ta, 
a vi ta ne vál jon part ta lan ná, ter mé ket len né. Tet szés sze rin ti já té kos ke rül het a
vád lot tak pad já ra a cso port mo ti vá ció ja és az időkeretek függ vé nyé ben. 

Sü sü

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
A já té ko sok kö zül min den ki megáll egy hely ben, és a két ke zét te nyér rel elő re
tart ja. Szá mo lás ra ki-ki be csuk ja a sze mét (te rem ben játsz va ér de mes a vil lanyt
is le kap csol ni), és a já ték ve ze tő je lé re el kezd min den ki a tér ben ide-o da sé tál ni.
Két em ber ta lál ko zá sa kor te nye rü ket össze csap ják és „Sü sü” fel kiál tás sal üd vöz -
lik egy mást. A „Sü sü” kö szö nés re a má sik sze mély ugyanígy fe lel. A já ték meg le -
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pe té sét az je len ti, hogy van egy né ma sze mély a cso port ban (a já ték ele jén a já-
 ték ve ze tő je lö li ki), aki nem fo gad ja ta lál ko zás kor a má sik sze mély kö szö né sét.
Sőt, a ve le va ló ta lál ko zás kor a tár sa is „örök re” el né mul. A já ték vé gé re a kez de ti
„Sü sü-Sü sü” hang ka val kád tel jes né ma ság gá vál to zik (ez rend sze rint egy igen
kü lön le ges él mény és vál to zás a részt ve vők szá má ra).

Térd re eresz ked ve

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
A cso port tag jai kör ben áll nak, me net irány ba for dul va. Ad dig kö ze lí te nek fi zi -
kai lag egy más hoz, amíg csak le het sé ges. Ezután min den ki ki te szi a lá bát jobbra,
a bal lá bát be haj lít ja, majd test sú lyát a mö göt te ál ló be haj lí tott bal lá bá ra he lye zi.
Miu tán va la mennyien el he lyez ked tek eb ben a ké nyel met len test hely zet ben, sza-
 bad jobb lá bu kat elő rébb és bel jebb tol ják, be haj lít ják, majd szá mo lás ra min den -
ki át he lye zi test sú lyát a mö göt te lé vő sze mély lá bá ra (tér dé re). Ilyen mó don kell
a já ték ve ze tő je lé re né hány lé pést meg ten ni, fo lya ma to san kör ben ha lad ni. A já -
ték ra kü lö nö sen ér vé nye sek a tes ti kon tak tus eset le ges fe szé lye ző vol tá ról leír tak
a já té kok elé írt be ve ze tő ben: töb bek szá má ra za va ró le het ez a tes ti kö zel ség. Sa -
ját ta pasz ta la taim sze rint az eset leg (ko mo lyabb) súly fe les leg gel küsz kö dők gya-
 kor ta vo na kod va áll nak a hely zet hez, né ha in kább szí ve sen ki is ma rad ná nak,
passzol ná nak. Csu pán sze lí den ér de mes azt el ma gya ráz ni a cso port nak, hogy
eb ben a fi zi kai el ren de ző dés ben tel je sen megosz lik a te her a cso por ton be lül, és
akár tény leg igen „sú lyos egyé ni sé ge ket” is el bír a cso port. Iga zi jó kis együtt mű -
kö dést igé nyel a kö zös moz gás. Já ték ve ze tő ként min de ne set re hang sú lyoz zuk az
oda fi gye lést egy más ra, ne hogy eset leg egy más ra dől je nek, es se nek a já té ko sok.
A já ték né ha szin te tény leg mell be vá gó szem be sü lés sel jár a hely zet től ódz ko dók
szá má ra: va ló ban meg tart ja őket a cso port!

Kör ben feláll ni

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
A cso port úgy al kot kört, hogy min den ki le gug gol és ki fe lé néz a kör ből. Az egy-
 más mel lett gug go lók össze kul csol ják a kar jai kat. Egy megadott jel re az egész
cso port meg pró bál egy szer re feláll ni. A kí sér let si ke ré hez nagy ban hoz zá já rul,
ha a cso port tag jai szo ro san egy más mel lett he lyez ked nek el.
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Sziá mi ik rek

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
A részt ve vők pá ro kat al kot nak oly mó don, hogy a pá rok tag jai egy más fe lé eső
vál lu kat, comb ju kat, kar ju kat össze szo rít va mo zog nak. Az „össze nőtt” test ré -
szek a moz gás so rán nem vál hat nak el egy más tól, olya nok, mint ha egy test részt
al kot ná nak együt te sen. Ha már megy az össze szo kott moz gás, ak kor a já ték ve -
ze tő uta sí tá sá ra kü lön bö ző „kunsz to kat” hajt sa nak vég re (gug gol ja nak le, ül je -
nek le együtt stb.).

Vak kí gyó

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: „aka dá lyok ként hasz nált szé kek, asz ta lok stb.
A já ték me ne te:
A cso port tag jai egy más mö gé áll va he lyez ked nek el úgy, hogy min den já té kos
két ke ze az előt te ál ló vál lain nyug szik. Csak az el ső em ber néz het, min den ki
más nak be kell csuk nia a sze mét. A sor ban legelöl ál ló lesz így a kí gyó fe je, ő vál-
 lal ja a fe le lős sé get az egész cso port biz ton sá gos moz gá sáért. Az ő ve ze té sé vel ke-
 resz tül megy a cso port a ter emben, át ha lad nak a felál lí tott aka dá lyo kon, át men -
nek egy má sik te rem be, vagy ki men nek akár a sza bad ba is, ha van er re le he tő ség.
Eköz ben az elöl ha la dó min dig non ver bá lis jel zé se ket ad hat a mö göt te ál ló nak,
aki azo kat to vábbad ja a mö göt te ál ló nak, és így ha lad hát ra a cso port ban az in-
 for má ció. Ha a „kí gyó fe je” szük sé ges nek lát ja, ak kor meg is tapogattathatja az
adott aka dályt a mö göt te lé vő tár sá val az aka dály biz ton sá gos ki ke rü lé se ér de ké -
ben. A ve ze tő ne men jen gyor san, hi szen nem ver sen gés ről van szó, ha nem az
egy más rautalt ság és a bi za lom ere jé nek/fo ká nak meg ta pasz ta lá sá ról. 

Egy idő után má sok is pró bál ják ki a cso port ból, hogy mi lyen ér zés elöl men -
ni, ilyen mó don fe le lős sé get vál lal ni a cso por tért. Ter mé sze te sen já ték ve ze tő -
ként ne épít sünk na gyon ne héz, plá ne baleset ve szé lyes aka dály pá lyát, de le gyen
azért ki hí vás a ne héz sé gek le küz dé se (aka dá lyok ként ideá lis le het szé kek, asz ta -
lok fel hasz ná lá sa, beépí té se). Ha va la kit fe szült ség gel tölt el a csu kott szem mel
tör té nő já ték (ta pasz ta la tom sze rint majd nem min den cso port ban akad egy-egy
ilyen em ber), ak kor ter mé sze te sen ne eről tes sük a rész vé telt, ha nem kér jük
őt/őket fel meg fi gye lő nek.

Vak ve zet vi lág ta lant

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: sá lak, ken dők vagy sze mel len zők a szem be kö tés -
hez, aka dály ként szé kek, asz ta lok stb.
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A já ték me ne te:
Tar tal mát, él mény anya gát te kint ve lé nye gé ben ugyanaz, mint az elő ző já ték. Az
el té rés csu pán annyi, hogy itt a vak ve ze tés pá rok ban tör té nik (a fi zi kai kon tak -
tust te kint ve vál to za tos mó do kon va ló sul hat meg). Tör tén het az irá nyí tás oly
mó don is, hogy nem non ver bá lis esz kö zök kel, ha nem a „vak tól” mintegy 2 mé-
 ter nyi re áll va fo lya ma to san hang gal irá nyít ja tár sát a „lá tó”. Egy „va kot” egy más
után akár két em ber is ve zet het. Eb ben az eset ben kü lö nö sen ér de kes a meg be -
szé léssza kasz ban ar ról is be szá mol ni, hogy mi lyen kü lönb sé get ér zett a sze mély
a két ve ze tő között ve ze té si stí lus ban, a moz gás di na mi ká já ban stb. Na gyon ér-
 de kes a já ték ak kor, ha si ke rül a ter mé szet ben ját sza nunk: egy szép őszi er dő ben,
a nap sü tés ben va ló bo lyon gás iga zán ma ra dan dó él mény le het a cso port ta gok
szá má ra. A hely zet átélé sé re szánt időkerete ket ér de mes ru gal ma san ke zel ni:
van nak rend sze rint olyan cso port ta gok, akik  csu pán egy-két perc ere jéig sze ret -
nék átél ni, má sok azon ban akár 8–10 per cig is szí ve sen rá bíz zák ma gu kat tár-
 suk ra. Fia ta lab bak nál fon tos nak tar tom hang sú lyoz ni, hogy nem sza bad tré fás
feladat ként fel fog ni a szi tuá ciót, nem sza bad a ve ze tett tár sat ké nyel met len/ve -
szé lyes/ne vet sé ges hely zet be hoz ni (ser dü lők nek le het nek né ha ilyen hun cut
szán dé kaik).

Te kin tetka pu

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
A cso port tag jai kör ben áll nak. Egy ön ként je lent ke ző ki megy a te rem ből. Tá vol -
lé té ben a cso port el dön ti csend ben, hogy hol lesz a cso port ban a „ka pu”,
mely „ka put” két köz vet le nül egy más mel lett ál ló sze mély al kot. A ki je lö lés meg-
 tör tén te után a be hí vott já té kos nak az a felada ta, hogy tár sai te kin te tét für kész ve
pró bál ja meg ta lál ni a „ka put”, ahol ki lép het a kör ből. A „ka put” al ko tó já té ko -
sok nak az a felada ta, hogy „ka pu” mi vol tu kat hí vo ga tó, ked ves te kin tet tel ad ják
tár suk tud tá ra. Fon tos, hogy sem mi lyen egyéb gesz tus, mi mi ka, ver bá lis jel zés
nem megen ge dett! Csak a bá to rí tó te kin te tek alap ján kell a kör kö ze pén ál ló nak
rá ta lál nia a „ka pu ra”. A töb biek felada ta az, hogy te kin te tük kel ta szít sák a „ka -
put” ke res gé lőt. A „ka pu” he lyé re vo nat ko zó el kép ze lé sét úgy el lenőriz he ti a já-
 té kos, hogy oda lép a fel té te le zett két em ber hez. Ha va ló ban ők al kot ják a „ka -
put”, ak kor egy más tól ki csit el hú zód va kien ge dik tár su kat. Ha rossz a tipp
(a ka pu nem ott van), ak kor pe dig a két társ szo ro sab ban egy más mel lé hú zó dik.
Elő re meg be szél het jük azt, hogy hány pró bál ko zá sa lehet a ki já ra tot ke re ső nek.
A mi mi ka fo lya ma tos kor dá ban tar tá sa a cso port ta gok közt gyak ran fe szült ség -
gel, ne ve tés sel jár együtt. Ilyen kor min dig vár juk meg, amíg min den ki ren de zi a
vo ná sait, te kin te tét a vál lalt sze re pé nek meg fe le lően. A já ték so rán szem be sül het
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az zal a cso port, hogy mi lyen ne héz is csak a te kin te tek ből ol vas ni, il let ve az zal is,
hogy mennyi re nem könnyű a hí vo ga tást, ked ves „csá bí tást” csu pán te kin te -
tünk kel a má sik tud tá ra ad ni.

Szem mel ve rés

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
Egy ön ként je lent ke ző ki megy a te rem ből. A töb biek meg be szél nek egy egy sze rű
cse lek vést (cse lek vés sort), amit majd a tár suk kal meg pró bál nak vég rehaj tat ni
(pl. tár suk ve gyen el egy tol lat va la me lyik asz tal ról/szék ről, és ad ja oda XY-nak a
cso port ban). A ki kül dött já té kos be jön, és a cso port va la me lyik má sik tag ja
(akár töb ben is le het nek) csak a sze mé vel int ve/mu tat va „ma gya ráz za el” tár sá -
nak, hogy mit kell csi nál nia. Könnyí tés ként ez tör tén het úgy, hogy a te kin te ten
kí vül egyéb non ver bá lis jel zé se ket is (pl. mu to ga tás) al kal maz hat az irá nyí tó.
Ügyes, jól kon cent rá ló irá nyí tó akár relatíve bo nyo lult moz gás sor el vég zé sé re is
rá ve he ti tár sát.

Ház, fa, ku tya

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: pá ron ként egy A/3-as mé re tű (kar ton) lap, egy
filc toll, eset leg va la mi lyen ke mény alá tét a lap alá, va la mi lyen kel le mes instru-
mentális ze ne CD-lejátszóval.
A já ték me ne te:
A kö zö sen raj zo lós já té kok nagy csa lád já nak legis mer teb bi ke. A cso port ta gok -
ból pá ro kat ala kí tunk, akik egy más sal szem ben ül ve he lyez ked nek el úgy, hogy
tér deik la zán összeér je nek. Min den pár szá má ra kiosz tunk egy pa pírt és egy filc-
 tol lat, amit egyelő re te gye nek még fél re. A cso port ta gok eb ben a ké nyel me s test-
 tar tás ban ül ve, be csu kott szem mel hall gas sa nak meg egy rö vid kis tör té ne tet
(akár va la mi lyen nyu gal mat árasz tó inst ru men tá lis ze ne is szól hat a hát tér ben az
inst ruk ció el mon dá sa alatt), amit a já ték ve ze tő mond el nyu godt, ké nyel mes
tem pó ban. A tör té net csu pán ar ról szól, hogy kép ze let ben min den ki sé tál jon.
A sé ta köz ben egy szer re csak ve gye nek ész re egy há zat, egy ku tyát és egy fát.
Kép zel jék el erő sen, hogy mi ként is néz nek ki ezek. Mi lyen faj ta a ku tya? Hogy
néz ki a ház? Mi lyen faj ta a fa? Jó erő sen kon cent rál ja nak, és pró bál ják min den
egyes ap ró rész le tét a kép nek el rak tá roz ni. Felada tuk az, hogy a sze mük ki nyi tá -
sát kö ve tően fog ják meg együtt a tol lat (hasz nál ha tunk va la mi lyen me rev alá té -
tet is, amit a já té ko sok a tér dük re he lyez nek meg könnyít vén a raj zo lást), és raj-
 zol ják le a megele ve ne dett ké pet a ház ról, a fá ról és a ku tyá ról. Fon tos, hogy
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innentől kezd ve be szél ni, egyez tet ni nem sza bad, a raj zo lás tel jes csend ben tör-
 tén jen. 

Ve ze tő ként lát ni fog juk, hogy ez iga zán utó pisz ti kus el vá rás, hi szen a kö zös
raj zo lás rend sze rint ha tal mas ne ve té sek kel, fel sza ba dult han gu lat tal jár együtt.
Hang sú lyoz zuk, hogy ne vet ni sza bad, de be szél ni nem! Az el ké szült rajz nak már
szó ban ad ja nak egy kö zös, egyez te tett frap páns cí met (ezt ír ják a rajz fö lé kö zö -
sen fog va to vább ra is a filc tol lat!), és ír ja nak rá egy köl csö nö sen el fo ga dott ér-
 dem je gyet. A pá rok egy más után mu tas sák be a töb biek nek kö zös raj zai kat, és
avas sák be tár sai kat a „mű al ko tás” tit kai ba. A meg be szé lés so rán ér de mes rész-
 le te sen ki tér ni a domináns–alárendeltebb sze re pek vál la lá sá ra, mi va ló sult meg
a kép ze le ti ké pek ből, a pár mennyi re elé ge dett az együtt mű kö dés fo ká val, volt-e
eset leg a toll meg fo gá sá ban, a sze re pek ben va la mi fé le ne mi szte reo tí pia (a fér fi
le gyen a raj zo ló, a női társ kö ves se in kább en ge dé ke nyen stb.). Egy igaz ga tók
szá má ra tar tott kép zé sen egé szen meg döb ben tő volt azt lát ni, hogy mennyi re
ne he zen ment sok pár nak az ér de mi együtt mű kö dés. Szin te sza kad tak, lyu kad -
tak a pa pí rok a gör csös ci va ko dás tól, szin te min den ki ma ga akar ta kéz ben tar ta -
ni az irá nyí tást. Per sze a fe szült ség ne ve tés sel járt, de töb bek nél iga zi küz de lem
zaj lott az erő for rá sok bir tok lá sáért. Sem mi képp nem sze ret nék az előíté le tes
gon dol ko dás csap dá já ba es ni, de ér de kes volt, hogy ez épp egy-egy szer ve ze tet
irá nyí tó ve ze tők ese té ben tör tént így.

Mit csi nál na Mr. Bond?

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
Egy em bert ki küld a já ték ve ze tő a cso port ból. Tá vol lé té ben a cso port ki ta lál va-
 la mi lyen kép ze let be li szi tuá ciót az zal együtt, hogy va jon az il le tő mi ként vi sel -
ked ne az adott hely zet ben. A hely ze tek ter mé sze te sen le het nek ko mo lyab bak,
de akár hu mo ro sak is (pl. az ét te rem ben a pin cér ráönt egy po hár bort az ele-
 gáns kosz tüm jé re/öl tö nyé re, pénz zel vas ta gon „ki bé lelt” pénz tár cát ta lál a föl-
 dön a mo zi pad ló ján stb.). Ezt kö ve tően a já té kost be hív ja a cso port, és is mer te -
ti a hely ze tet. A já té kos el mond ja, hogy mit csi nál na az adott szi tuá ció ban. Ezt
össze vet jük és meg vi tat juk a cso port ál tal fel té te le zett vi sel ke dés sel. Adott eset-
 ben (ha van er re fo ga dókész ség a cso port ré szé ről) el is játsz ha tó a kér dé ses tör-
 té nés.

Sír a te le fon

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: eset leg já ték- vagy va ló di (mo bil) te le fo nok (nem
fel tét le nül szük sé ge sek).
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A já ték me ne te:
A cso port kör ben ül ve he lyez ke dik el. A kez dő já té kos fel ve szi a te le font (le het
va ló di ké szü lé ket, mo bilt is hasz nál ni az élet hű ség ked véért), és el kezd be szél -
ni va la me lyik tár sá hoz. Olyan dol go kat mond, ame lyek ről a hí vott fél ma gá ra
is mer het, rá jö het, hogy ró la van szó, hoz zá be szél a hí vó fél. Ami kor er re rá -
jön, fel ve szi a te le font és kis ideig foly tat ják még a be szél ge tést ket ten. Ezt kö-
 ve tően ő kezd be szél ni va la ki hez. Ér de mes hang sú lyoz ni a ve ze tői inst ruk ció -
ban, hogy le he tő ség sze rint ne csu pán fe lü le tes dol gok ról (szem szí ne,
haj szí ne, ru há zat stb.) be szél jen a hí vó fél. Sok kal in kább kon cent rál jon va la -
mi lyen bel ső tu laj don ság ra, eset leg együtt átélt él mé nyek re, me lyek ről a hí vott
fél ma gá ra is mer het.

Meg le pő for du lat

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
Va la me lyik cso port tag el kezd me sél ni egy tör té ne tet, akár egy me sét. Az is le het,
hogy já ték ve ze tő ként mi kezd jük el va la mi lyen cél irá nyos tar ta lom mal. Pél dául
pe da gó guscso port ban ér de kes le het a kö vet ke ző: „Egy szer volt, hol nem volt,
volt egy szer egy te het sé ges kis fiú, aki az nap elő ször ment is ko lá ba.” A cso port ta -
gok időn ként egy-egy szót mon da nak be egy más után a kör ben, amely ki fe je zést
a me sé lő nek be kell épí te nie a kö vet ke ző mon da tá ba, a me se szö vés be. Ér de mes
hang sú lyoz ni az inst ruk ció ban, hogy tö re ked ni kell a me sé lő nek ar ra, hogy a
szto ri (me se) mi nél in kább ko he rens ma rad jon. Úgy is játsz ha tó, hogy a tör té ne -
tet kö zö sen al kot ja meg a cso port. Ilyen kor le het egy más nak vég sza va kat ad ni az
adott mon dat be fe je zé sét kö ve tően. Nem kell, hogy a be mon dá sok gyor san kö-
 ves sék egy mást. Eb ben az eset ben ugyanis töb ben le blok kol hat nak, ha hir te len
nem jut eszük be va la mi lyen frap páns foly ta tás. A já ték na gyon in for ma tív le het
a já té ko sok asszo ciá cióit, ér ték- és gon do lat vi lá gát il le tően.

Ki bír ja to vább cér ná val?

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: pá ron ként 40–50 cm hosszú cér na szá lak, asz ta -
lok.
A já ték me ne te:
A cso por tot tet szés sze rint kiala kí tott pá rok ra oszt juk. A pá rok tag jai egy más sal
szem ben ül ve he lyez ked nek el egy-egy asz tal ol da lai nál. Az asz tal ra hú zunk egy
csí kot filc tol lal, vagy jel zés ként le te szünk egy cér na szá lat. A já té ko sok nak az
egyik mu ta tó uj já ra cér nát kö tünk. A felada tuk az, hogy át húz zák tár suk mu ta tó -
uj ját a meg je lölt vo na lon. A pon to zás a kö vet ke ző mó don tör té nik: 1 pon tot kap
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az adott for du ló ban győ ze del mes ke dő já té kos, 0 pon tot a vesz tes. A cér na el sza -
ka dá sa ese tén mind két já té kos tól le vo nunk egy-egy pon tot. Akár az egész cso-
 port ra ki ter je dő baj nok sá got is játsz ha tunk ilyen mó don a győz tes já té ko sok to-
 vább ju tá sá val. Igen jó han gu la tot te rem tő tak ti kai já ték, mely ben az erő he lyett
in kább a ra fi né ria a fon tos.

Érin tés

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
A cso port tag jai kör ben ül nek. A ve ze tő el kez di a já té kot. Meg szó lít va la kit, és
ez zel egy idő ben va la mi lyen ter mé sze tes moz du lat tal meg is érin ti. Ezt kö ve tően
a töb biek is csak így be szél het nek: a meg szó lí tott já té kos va la me lyik má sik tár sá -
hoz for dul, mond ne ki va la mit, és köz ben megérin ti tár sát. A já ték ve ze tő nek ér-
 de mes fel hív ni ar ra a fi gyel met, hogy az érin tés erő sít he ti, de akár gyen gít he ti is
a szó be li köz lést (ver bá lis és non ver bá lis kom mu ni ká ció kong ruen ciá ja és in-
kongruenciája). Az el mon dot tak alap ján te hát úgy is játsz ha tó, hogy az érin tés
erő sít se vagy épp gyen gít se a köz lést.

Aki nem lép egy szer re…

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: –
A já ték me ne te:
A cso por tot eb ben a já ték ban is tet szés sze rin ti pá rok ra oszt juk. A pár két tag ja
egy más mel lett áll, de nem ér het nek egy más hoz. Kis kon cent rá lást kö ve tően –
min den fé le kül ső jel zés nél kül – egy szer re kell elin dul niuk, meg ha tá ro zott szá -
mú lé pést szink ron ban meg ten niük, majd megáll niuk. Az in du lás ra nem be szél -
het nek meg elő re stra té giát, csak ér zé seik re ha gyat koz hat nak. Ha a já ték már jól
megy pá ro sá val, ak kor há rom-négy em ber egy cso por tot al kot va is pró bál koz -
hat a kö zös lé pe ge tés sel. Kü lö nö sen ér de kes a já ték, ha ne he zí tünk még raj ta: a
já té ko sok be csu kott szem mel mo zog hat nak csu pán.

Tá vol ság tar tó

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
Két sort ál lí tunk fel egy más sal szem ben a cso port tag jai ból. Tö re ked jünk ar ra,
hogy mi nél na gyobb le gyen köz tük a tá vol ság a ren del ke zés re ál ló fi zi kai te ret a
leg job ban ki hasz nál va. A já ték ve ze tő je lé re a já té ko sok elő re nyúj tott kar ral és
be csu kott szem mel elin dul nak egy más fe lé. Ak kor áll ja nak meg, ha már úgy ér -
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zik, hogy na gyon kö zel van nak a tár suk hoz, már majd nem összeér nek. Ezt kö ve -
tően nyis sák ki a sze mü ket, és fi gyel jék meg, hogy mi lyen messzi re áll tak meg
egy más tól. A já ték ki vá ló le he tő sé get te remt ar ra, hogy be szél ges sünk egy ki csit
kö zö sen a tér köz sza bály ozás kom mu ni ká ciós je len tő sé gé ről. A ben nün ket kö-
 rülve vő em be rek től mi lyen szo ros tes ti kö zel sé get vi se lünk el ké nyel me sen az
élet ben? Mennyi re be fo lyá sol ja ezt a köz tünk lé vő kap cso lat in ti mi tá sá nak a fo -
ka? A já ték úgy is játsz ha tó, ha a cso port tag jai egye sé vel áll nak ki a fi zi kai tér-
 ben, és tár saik be csu kott szem mel fel vált va kö ze lí te nek hoz zá. A ta pasz ta lat az,
hogy egy kö zös ség/cso port fej lő dé sé vel az em be rek egy re kö ze lebb me rész ked -
nek egy más hoz.

Boly gó hol lan di

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: eset leg va la mi lyen kel le mes instrumentális ze nei
CD-lejátszó val.
A já ték me ne te:
A cso port tag jai a ve ze tő je lé re csu kott szem mel kez de nek el sé tál ni a te rem ben.
A já ték alatt sen ki nek nem sza bad be szél ni. A já té ko sok nak a fi zi kai tér ben el he -
lyez ke dő sze mé lyek és tár gyak ér zé ke lé sé re kell fi gyel niük. A mel let tük el ha la -
dók kal pró bál ja nak va la mi lyen kap cso la tot te rem te ni érin tés sel, ta pin tás sal.
A já té kot kö ve tően nyi tott szem mel be szél je meg a cso port, hogy ki vel mi tör-
 tént a sé ta so rán: ki vel, mi vel ta lál ko zott? A még han gu la to sab bá té tel ér de ké ben
nyu god tan hasz nál junk va la mi lyen kel le mes, halk alá fes tő ze nét.

Zö re jes

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: zö re jek kel té sé re al kal mas esz kö zök.
A já ték me ne te:
Tet szés sze rin ti mó don 3–5 fős cso por to kat ala kí tunk. A kis  cso por tok ki gon -
dol nak egy-egy tör té ne tet, amit csak za jok kal, zö re jek kel játsz hat nak el a töb bi-
ek nek. A nem ját szó cso port tag jai a ját szók nak há tat for dít va, sze mü ket le huny -
va kell meg pró bál ni ki ta lál ni, hogy mi is volt a tör té net.

Pá ros ver se lő

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
Igen jó han gu la tot te rem tő vi dám já ték, amely a szö veg és a gesz tus szét vá lasz tá -
sá ra épül. A já té ko so kat pá rok ra oszt juk, a pá rok egy más után mu tat ják be a
pro duk ció ju kat. A pár egyik tag ja egy ver set mond (a könnyebb ség ked véért
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eset leg va la mi lyen sza ba don előadott, hir te len kreált tör té ne tet), míg a há ta 
mö gött ál ló tár sa a két hó na alatt elő re nyúj tott ka rok kal gesz tu sok kal kí sé ri, il-
 luszt rál ja azt. A gesz tu so kat ter mé sze te sen fo lya ma to san szink ron ba kell hoz ni a
szö veg gel, ami igen nagy fo kú kon cent rá ciót és egy más ra fi gye lést igé nyel. Vá-
 laszt ha tó né hány ta gú zsű ri is a já té ko sok ból, akik pon toz nak és ki hir de tik a lá-
 tott pro duk ciók tet szé si sor rend jét.

Köz mon dás fe le ző

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: fél be vá gott papírcet lik köz mon dá sok kal.
A já ték me ne te:
A já ték ve ze tő elő ze te sen köz mon dá so kat ír fel cet lik re, me lye ket ket té vág.
A cso port ból min den ki húz egy fél cet lit, ame lyen így egy adott is mert köz mon -
dás fe le ta lál ha tó. Az el ső lé pés ben az a feladat, hogy a tér ben sé tál va meg ta lál ják
a köz mon dás má sik fe lét bir tok ló tár su kat. Miu tán ez meg tör tént, a pá rok fel-
 vált va játsszák el a köz mon dá su kat a töb biek szá má ra, akik meg pró bál ják ki ta -
lál ni, hogy az adott pár nak épp me lyik köz mon dás ju tott. A leg si ke re seb ben,
legér de ke seb ben ját szó kat ter mé sze te sen eb ben a já ték ban is ér de mes kiemel ni,
akár kis ap ró ság gal meg ju tal maz ni.

Ho gyan is csi nál juk?

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: az uta sí tá sok vég re haj tá sá hoz szük sé ges esz kö zök
(szé kek, asz ta lok, po ha rak, fü ze tek stb.).
A já ték me ne te:
A cso port ból va la kit ki kül dünk a te rem ből. A bentma ra dó töb biek kö zö sen ki-
 gon dol nak egy ha tá ro zó szót (pl. ügyet le nül, ha tá ro zot tan, té to ván stb.). A já té -
kos a vissza té ré sét kö ve tően ad va la mi lyen uta sí tást a cso port egyik tag já nak (pl.
tö röl je le az asz talt, vi gyen ar rébb egy szé ket stb.), aki nek azt az elő zőek ben kö-
 zö sen meg be szélt mó don kell vég re haj ta nia. A ki ta lá ló nak az a felada ta, hogy a
cse lek vés mód já ból (stí lu sá ból) ta lál ja ki, hogy mi lyen ha tá ro zó szó ban ál la po -
dott meg a cso port. Ha eset leg az el ső moz gás sor alap ján nem si ke rül ki ta lál nia,
ak kor újabb já té kost szó lít fel a ki ta lá ló, uta sít va őt egy má sik cse lek vés el vég zé -
sé re.

Tikk és takk

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: két da rab filc toll vagy könyv (akár más is le het).
A já ték me ne te:
A cso port kör ben ül ve vagy áll va he lyez ke dik el. A já ték ve ze tő a ke zé be fog egy
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tet sző le ges tár gyat (pl. egy filc tol lat, köny vet stb.) A jobb ol da li szom széd já nak
át nyújt ja ezt a tár gyat, és köz ben azt mond ja: „Ez egy tikk”. A já té kos át ve szi ezt
tő le és köz ben meg kér de zi: „Mi ez?”. A kér dés köz ben vissza nyújt ja a tár gyat a
já ték ve ze tő nek. Az meg fog ja, majd visszaad ja ne ki a „szo ká sos” ma gya rá zat
köz ben: „Ez egy tikk”. A já té kos át ve szi, és most már ő ad ja to vább a so ron kö vet -
ke ző tár sá nak. Az adott tárgy fo lya ma to san így ván do rol a kör ben to vább. Iga-
 zán ak kor iz gal mas a já ték, ha a „tikk” elin dí tá sát kö ve tően a já ték ve ze tő egy má -
sik tár gyat („takk”) is elin dít, átad va azt a má sik ol da lon lévő szom széd já nak. Jó
han gu la tú, per gő ver sen gés ala kul hat ki a „tikk” és „takk” to váb bí tá sa köz ben.
Az a tárgy „győz” a ket tő kö zül, ame lyik ha ma rabb vissza ke rül a já ték ve ze tő höz.
A még na gyobb ka va ro dás és ön fe ledt já ték ér de ké ben ér de mes to váb bi tár gya -
kat is elin dí ta ni a kör ben.

Szám fut ta tás

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök:-
A já ték me ne te:
Az elő ző höz ha son ló „összezavarós” já ték. A já té ko sok kör ben ül nek, a já ték ve -
ze tő pe dig a kör kö ze pé re áll. A já ték ve ze tő rá mu tat egy já té kos ra, aki er re 1-től
el kez di a szá mo lást. A jobb  ol da li szom széd ja úgy foly tat ja, hogy 1-gyel na gyobb
szá mot mond. A szám így nő fo lya ma to san a kör ben ha lad va. A szá mo lást 20
vagy 30 után ér de mes új ra 1-gyel foly tat ni. Ha ezt már ügye sen be gya ko rol ta a
cso port, ak kor a já ték ve ze tő rá mu tat egy já té kos ra, aki egy új szám sort in dít is -
mét 1-gyel kezd ve. A ne héz sé get az je len ti, hogy az új szám sor fut ta tá sa mel lett a
ré gi nek is men nie kell! 4-5 szám sor in dí tá sa után már iga zi bá be li zűr za var ala-
 kul ki. Egy kel lően pro vo ka tív szel le mű já ték ve ze tő akár vál to gat hat ja is az irá-
 nyo kat az új szám so rok in dí tá sa kor…

Krisztofer mond ja

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
Az irá nyí tó a kör kö ze pé re áll és fo lya ma to san uta sí tá sok kal bom báz za a cso por -
tot, például: „Gug golj le!”, „Tér delj le!”, „Va kard meg a bal fü led!”. Ha a mon da tot
úgy kez di, hogy „Krisztofer mond ja…”, ak kor vég re kell haj ta ni az adott uta sí -
tást. Ha azon ban csak ma ga az uta sí tás hang zik el ön ma gá ban, ak kor ti los vég re-
haj ta ni azt. Aki el ront ja, az kiesik a já ték ból. Fon tos a já ték so rán, hogy az irá nyí -
tó iga zán tem pó san, gyor san per gő rit mus ban ad ja az uta sí tá so kat, és pró bál ja
mi nél több ször meg té vesz te ni tár sait.



134
Dávid Imre

Kulcs moz za nat

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: egy db kulcs cso mó
A já ték me ne te:
A já té ko sok kör ben ül nek, egy tár suk pe dig a kör kö ze pé n áll be csu kott szem-
 mel. A cso port tag jai nesz te le nül igye kez nek egy kulcs cso mót to vábbad ni a kör-
 ben. Ha a kör kö ze pén ál ló já té kos meg hall ja a kulcs cso mó zör gé sét, ak kor ab ba
az irány ba mu tat, ahon nan a zajt hal la ni vé li. Ez zel egyide jű leg mond egy be tűt.
Ha el ta lál ta az irányt, ak kor a raj ta ka pott já té kos nak (aki re a ki ta lá ló mu tat) a
megadott kez dő be tű vel kell öt tár gyat (ne he zí tés képp akár könyv cí met, film cí -
met stb.) mon da nia. Annyi idő áll er re ren del ke zé sé re, amíg a cso port tag jai
gyor san kör bead ják a kulcs cso mót. Ha a meg je lölt já té kos nak nem si ke rül ka-
 pás ból ötöt fel so rol nia, ak kor ő vált ja fel a kör kö ze pén lé vő tár sát, és innentől ő
fi gye li a „kulcs moz za na tot”.

Te le bő rönd

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
A já ték kez de tén va la me lyik elő re ki vá lasz tott já té kos a kö vet ke zőt mond ja:
„Úgy dön töt tem, hogy eluta zom, ezért fog tam a bő rön dö met és be le tet tem egy
tus für dőt.” A so ron kö vet ke ző sze mély min dig egy új tár gyat „tesz be le” a bő-
 rönd be. Mie lőtt be lete szi kép ze let ben a sa ját ját, min dig fel kell azon ban so rol nia
az összes tár gyat sor rend ben.

Pénz rej te ge tés (avagy „Csap juk vagy csúsz tas suk?”)

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: egy db pénz ér me, asz ta lok.
A já ték me ne te:
Egy hosszú asz tal nak a két hosszan ti ol da la men tén he lyez ke dik el a két csa pat
egy más sal szem ben, szé ke ken ül ve. Mind két csa pat vá laszt ma gá nak egy csa pat -
ka pi tányt, aki kom mu ni kál majd a má sik csa pat ka pi tá nyá val. Az egyik csa pat
tag jai egy pénz ér mét ado gat nak az asz tal alatt sor ban egy más nak, a le he tő leg-
 na gyobb csend ben. Az el len fél csa pat ka pi tá nyá nak „Most!” fel szó lí tá sá ra azon-
 ban hir te len mind nyá jan ököl be szo rít va fel te szik két ke zü ket az asz tal ra. Az el-
 len fél nek azt kell ki ta lál nia, hogy va jon ki nek me lyik ök lé ben rej tő zik az ér me.
A pénz rej te ge tő csa pat csa pat ka pi tá nya fel te szi ek kor a kér dést: „Csap juk vagy
csúsz tas suk?” A má sik csa pat tag jai gyor san meg be szé lik, hogy a két mód kö zül
me lyi ket vá laszt ják, amit a csa pat ka pi tá nyuk meg is ne vez. A „Csap já tok!” fel-
 szó lí tást kö ve tően a pénz rej te ge tő csa pat tag jai egy hir te len moz du lat tal (le he tő -
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leg tel je sen egy szer re) az asz tal ra csap ják a te nye rü ket nyúj tott uj jak kal. Ha azt
hall ják, hogy „Csúsztassátok!”, ak kor az asz tal szé lé től egy óva tos moz du lat tal,
szá mo lás ra egy szer re min den ki elő recsúsz tat ja az uj jait. Ezután ki kell ta lál ni az
el len fél nek, hogy va jon ki nek melyik te nye re alatt ta lál ha tó az ér me. Ahol úgy
gon dol ják, hogy biz tos nincs, azo kat a te nye re ket a csa pat ka pi tány felemel he ti az
asz tal ról. Ter mé sze te sen a „fel tá rás” so rán fo lya ma to san ki ké ri a tár sak vé le mé -
nyét. Si ke res ki ta lá lást kö ve tően sze rep cse re tör té nik. El len ke ző eset ben megint
az elő ző csa pat rejt he ti el az ér mét. Akár jó né hány for du lón ke resz tül is iz gal -
mas, han gu la tos já ték, ami fo ko zott oda fi gye lést és kon cent rá ciót igé nyel mind-
 két csa pat ré szé ről.

Moz du lat sor

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök:-
A já ték me ne te:
A cso port tag jai kör ben áll va he lyez ked nek el. A já ték ve ze tő (vagy az ő fel szó lí -
tá sá ra va la ki a cso port ból) elin dít egy moz du la tot (pl. meg va kar ja a jobb bo ká -
ját). Va la me lyik mel let te ál ló szom széd já nak meg kell ezt is mé tel nie és hoz zá
kell ten nie egy újab bat oly mó don, hogy előt te megis mét li a já ték ve ze tő moz du -
la tát is. A kör ben ha lad va így bő vül fo lya ma to san a moz du lat sor. Aki té veszt a
cso port ból, az kiesik a já ték ból. Ér de mes sors hú zás sal el dön te ni, hogy mi lyen
irány ban in dul jon a moz du lat sor, mert ter mé sze te sen a feladat ne héz sé ge (és így
a té vesz tés va ló szí nű sé ge) et től is függ.

Vál to za tok

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
Egy já té kost ki vá lasz tunk, majd meg kér jük, hogy jó ala po san fi gyel je meg tár sai
ru há za tát, el he lyez ke dé sét, test tar tá sát. Ezt kö ve tően ki küld jük a te rem ből. Tá-
 vol lé té ben a cso port há rom vál toz ta tást hajt vég re (pl. já té ko sok he lyet vagy ru-
 ha da ra bot cse rél nek stb.). A ki ta lá ló nak meg kell ne vez nie, hogy tá vol lé té ben
mi lyen vál toz ta tá sok tör tén tek a cso port ban.

Ki va gyok én?

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
Egy já té kost ki kül dünk a te rem ből. Tá vol lé té ben a cso port megál la po dik, hogy a
ki kül dött tár suk kit fog meg sze mé lye sí te ni visszaér ke zé se után. Ter mé sze te sen
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ar ra kell tö re ked nünk, hogy min den ki ál tal jól is mert sze mélyt vá lasszon a cso-
 port (pl. Szé che nyi, Na pó leon stb.). A ki ta lá ló visszaér ke zé se után min den ki nek
a megadott hí res ség státusának, rang já nak meg fe le lő mó don kell vi sel ked nie ve -
le szem ben. A cso port tag jai fo lya ma to san kér dez zék a hí res sze mélyt éle té nek
min den ki ál tal is mert moz za na tai ról. Ér de mes ja va sol ni, hogy ezek a kér dé sek
ne le gye nek az ele jén túl könnyűek, ha nem az idő elő reha lad tá val se gít sék ah hoz
hoz zá tár su kat, hogy ki ta lál ja: ki is ő va ló já ban?

Im pul zus

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: egy db sap ka, ka lap vagy ken dő, egy szék.
A já ték me ne te:
A cso por tot két csa pat ra oszt juk. A két csa pat egy más sal pár hu za mo san he lyez -
ke dik el úgy, hogy egy-egy csa pat tag jai fog ják egy más ke zét. Csak a két el ső
em ber for dul egy más sal szem be, a két sor közt ál ló já ték ve ze tő fe lé. A sor má sik
vé gén egy szé ket he lye zünk el, amely re va la mi lyen könnyen fel kap ha tó tár gyat
(sap ka, lab da, ken dő stb.) te szünk. A já ték ve ze tő a sor ele jén fel dob egy pénz ér -
mét, amit csak a sor ele jén ál ló két em ber lát hat. Ha írást dob, ak kor nem tör té -
nik sem mi. Ha fej, ak kor azon ban az el sők meg szo rít ják a mel let tük ál ló ke zét,
és így ter jed gyor san to vább az „im pul zus” egy-egy csa pa ton be lül. Ami kor a
sor ban utol só ként ál ló hoz is elér a kéz szo rí tás, ak kor gyor san oda ro han a szék-
 hez, és fel kap ja az oda he lye zett tár gyat. Ilyen kor a gyor sabb csa pat utol só em-
 be re a sor ele jé re jön. A ron tó csa pat (ame lyik írás nál is in dít) tag ja pe dig a sor
vé gé re ke rül a csa pa tá ban. Az a csa pat győz, ahol ha ma rabb ke rül vissza min-
 den ki az ere de ti he lyé re. Ér de mes a já ték meg kez dé se kor min den ki szá má ra
egyér tel műen tisz táz ni (szem lél tet ni), hogy me lyik a pénz ér mén a fej és me lyik
az írás.

Új ság fo gyasz tó

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: 4-5 új ság pa pír, eset leg kel le mes ze ne CD-le ját -
szó val.
A já ték me ne te:
A já ték kez de te kor 4-5 ki haj tott új ság pa pírt he lye zünk el a te rem ben a pad lón.
A já té ko sok felada ta az, hogy a já ték ve ze tő je lé re (pl. a kel le mes ze nét su gár zó
CD hang ját megál lít va vagy taps ra) pró bál ja nak mi nél ha ma rabb felug ra ni egy
új ság pa pír ra. Amely cso port tag nak egy pi ci talp ré sze is le lóg a pa pír ról, az kiesik
a já ték ból. Az újabb kör ben ki ve szünk egyet a pa pí rok kö zül. Így fogy el kö rön -
ként a pa pír és a cso port is. Ad dig fo lyik a já ték, ami kor ra már csak egy pa pír,
vagy pél dául már csak há rom já té kos ma rad. Fel sza ba dul tabb cso port ese té ben
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bát ran ja va sol hat juk, hogy ne csak kö tet le nül sé tál ja nak a tér ben a jel re vár va,
ha nem bát ran tán col hat nak is a ze né re.

Lufiölő

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: pá ron ként egy lég gömb és zsi nór (cér na) a rög zí -
tés hez.
A já ték me ne te:
A cso por tot pá rok ra oszt juk, ahol is egy párt le he tő ség sze rint egy fér fi és egy nő
(il let ve fiú és lány) al kot. A pá rok fér fi tag jai nak bo ká já ra egy-egy lég göm böt kö-
 tünk. Ze né re tán col ni kezd az összes pár. A hölgy ta gok felada ta az, hogy tánc
köz ben (fo lya ma to san tán col ni kell min den ki nek) pró bál ja nak meg mi nél több
lufit ki dur ran ta ni a fér fiak lá bán füg gők kö zül. Tánc köz ben per sze sa ját lufijuk
vé del mé re is fi gyel je nek! Ér de mes fel hív ni a já té ko sok fi gyel mét a dur va ság el-
 ke rü lé sé re.

Ki ne vet a vé gén?

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
A cso por tot két csa pat ra oszt juk. Az egyik lesz a ko mo lyak, a má sik a ne vet te tők
csa pa ta. A feladat az, hogy a ne vet te tők meg ne vet tes sék a ko moly csa pat összes
tag ját. Ame lyik ko moly cso port tag el mo so lyo dik, ne vet ni kezd, az egy ből kiesik
a já ték ból. Stop per rel mér jük, hogy az el ső csa pat nak mennyi idő re van szük sé ge
en nek eléré sé hez. Az is elő for dul hat, hogy va la me lyik ko moly cso port tag meg-
old ha tat lan feladat elé ál lít ja a ne vet te tő ket. Ilyen eset ben ak kor ál lít juk meg az
órát, ami kor a ne vet te tők jel zik, hogy felad ják a küz del met. A ne vet te tés so rán
bár mi lyen ver bá lis vagy non ver bá lis pró bál ko zás megen ge dett. Ti los azon ban
megérin te ni a megnevettetendő sze mélyt! Azért persze já ték ve ze tő ként hív juk
fel a fi gyel met a jó íz lés ha tá rai ra! Ta pasz ta la taim sze rint ser dü lőcso port ese té -
ben fon tos ezt meg ten nünk. Az el ső kör után a két csa pat közt sze rep cse re kö vet -
ke zik. Ér de mes az el telt idő fo lya ma tosan han gos be mon dá sá val szí ta ni a fe-
 szült sé get a cso por ton be lül. Ar ra is van mód (er re kü lön hív juk fel a fi gyel met),
hogy egy-egy ne he zebb „pá ciens” meg ne vet te té se ér de ké ben le het „fal ká ban” is
tá mad ni.
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Le ve let ho zott a pos ta!

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
A cso port tag jai kör ben ül ve he lyez ked nek el egy más ke zét fog va. Egy já té kos
beáll a kör kö ze pé re, és a töb bie ket fi gye li. A já ték lé nye ge az, hogy el fogja a tár-
 sai ál tal to vábbadott le ve let. A le vél to váb bí tá sa úgy tör té nik, hogy az adott já té -
kos fi no man meg szo rít ja a mel let te ülő tár sa ke zét. A min den ko ri feladó nak
meg kell ne vez nie a cím zet tet, és ezt a fi gye lő szá má ra szó ban je lez nie is kell. Ha
a cím zett meg kap ja a kül de ményt (elér hoz zá a kéz szo rí tás), ak kor ezt szin tén
szó ban je lez ni kell. Ha a fi gye lő nek si ke rül me net köz ben a le ve let el fognia, ak -
kor az azt ép pen átadó val he lyet cse rél, és kez dő dik elöl ről a já ték.

Táv irat-or di bá lós

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
A cso por tot négy ki sebb csa pat ra oszt juk, akik feláll nak a terem négy sar ká ban.
Egy csa pat lesz a táv iratfeladó, át ló san ve le szem ben pe dig a táv iratfel ve vő csa-
 pat. A feladó csa pat nak egy há rom-négymon da tos, le he tő leg nem túl egy sze rű
szö ve get kell ki ta lál nia (já ték ve ze tő ként mi is ad ha tunk elő re gyár tott szö ve get,
ez ta lán még így igaz sá go sabb is le het). Az így ki ta lált kül de ményt kell han go san
kia bál va meg pró bál ni el jut tat ni a cím zet tek hez. A négy ből meg ma radt má sik
két csa pat felada ta az, hogy han gos kia bá lás sal, zö rej kel tés sel megaka dá lyoz zák
az üze net köz ve tí té sét. Ér de mes min den képp időkor lá tot is ki je löl ni eh hez (pl.
2-3 perc). Ha át ju tott a táv irat (szó ról szó ra pon to san si ke rül el mon da nia azt va-
 la me lyik cím zett nek), ak kor a feladók, el len ke ző eset ben a za va rók a győz te sek.
A kö vet ke ző for du ló ban sze rep cse re kö vet ke zik.

Ki a kar mes ter?

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
Egy em bert ki kül dünk a te rem ből, az ő felada ta an nak ki ta lá lá sa, hogy a bent
ma rad tak kö zül va jon ki a kar mes ter. Tá vol lé té ben a cso port csend ben meg vá -
laszt ja a kar mes tert. Visszaér kez vén a ki ta lá ló a kör kö ze pén áll va erő sen fi gye li
tár sait, akik pró bál ják egy szer re utá noz ni a kar mes ter min den egyes moz du la -
tát. Fon tos szem pont, hogy a ki ta lá ló va ló ban a kör kö ze pén áll jon. A cso port -
nak ar ra kell tö re ked nie, hogy a ta gok moz du la tai va ló ban tö ké le te sen össze han -
gol tak le gye nek, és egy ből kö ves sék a kar mes te rét. El len ke ző eset ben pil la na tok
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alatt le bu kik a kar mes ter. Ser dü lőcso por tok nál nem egy szer ta pasz tal tam, hogy
a cso port ban he lyet fog la ló fiúk va la me lyik ke zük in tim test rész re va ló he lye zé -
sé vel pró bál ják pro vo kál ni a lány cso port ta go kat (akár ma gát a já ték ve ze tőt is).
En nek rend sze rint úgy szok tam ele jét ven ni a ser dü lőcso por tok ban, hogy elő re
fel hí vom a fi gyel mü ket: „Az in tim test ré szek nem ját sza nak a já ték ban!”. Ezt a
fel szó lí tást rend sze rint min dig han gos de rült ség kö ve ti. A já ték ve ze tő és a cso-
 port kap cso la tá nak mi nő sé ge alap ján (mi fér be le a kom mu ni ká ció ba) akár le -
het egy ki csit me ré szeb ben, paj ko sab ban is fo gal maz ni. Megéri er re kü lön fi-
 gyel ni, mert eset leg kel le met len né vál hat töb bek szá má ra a szi tuá ció.

El fúj ta a szél

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: gyer tyák min den já té kos nak, gyu fa.
A já ték me ne te:
Min den já té kos egy égő gyer tyát tart a ke zé ben. A felada tuk az, hogy sa ját láng-
juk megóvá sa mel lett pró bál ják meg mi nél több tár su két el fúj ni a tér ben sé tál va,
mo zog va. Az egyik kéz tart sa a gyer tyát, a má sik a há tuk mö gött le gyen. Aki nek
el fúj ják a gyer tyá ját, az kiesik a já ték ból. Az győz, aki nél er re nem ke rül sor, és
utol já ra ma rad égő gyer tyá val a ke zé ben. Ter mé sze te sen a já ték fi gyel met és fe-
 gyel met kö ve tel baleset ve szé lyes volta miatt, ezért csak kel lően érett mó don vi-
 sel ke dő cso port tal játsszuk!

Te cit ro mod, én cit ro mom

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: cit rom min den já té kos nak.
A já ték me ne te:
El ső lé pés ként min den já té kos nak ad junk egy cit ro mot. Kér jük őket ar ra, hogy
jó ala po san vizs gál ják, ta po gas sák (eset leg sza gol ják) meg. Kér jük meg va la -
mennyiü ket, hogy ad ja nak ne vet is sa ját cit rom juk nak. Ezt kö ve tően gyűjt sük
össze a cit ro mo kat egy do boz ba vagy sza tyor ba, és jól ráz zuk össze őket. Majd
bo rít suk ki az összes cit ro mot egy asz tal ra vagy a pad ló ra. A cso port ta gok egy-
 más után pró bál ják meg ki vá lasz ta ni, hogy me lyik volt az övék. Ha eset leg vi ta
ala kul ki a cso port ta gok közt a „tu laj don jog ról”, ak kor egyelő re te gyük fél re a
„prob lé más” cit ro mo kat. Ta lán né mi képp meg le pő, de a cso port ta gok rend sze -
rint igen nagy arány ban ké pe sek ki vá lasz ta ni, meg ta lál ni sa ját cit rom jai kat.
A já ték vé gén tér jünk vissza a bi zony ta lan sá got oko zó cit ro mok ra, és min den -
képp pró bál juk tisz táz ni a tu laj do nos sze mé lyét.
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Ga le rik

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
Egy ön ként je lent ke ző vagy ki vá lasz tott já té kost küld jünk ki a te rem ből. A bent-
ma ra dók nak az a felada ta, hogy va la mi lyen ren de ző elv (pl. szem üve ges ség, haj-
 vi se let, va la mennyien edző ci pőt vi sel nek stb.) alap ján al kos sa nak 4–6 fős „ga le -
ri ket” (ta pasz ta la taim sze rint ér de mes el ma gya ráz ni a szó je len té sét a mai
ser dü lők nek, mert a leg töb ben már nem is me rik). A be hí vott sze mély nek az a
felada ta, hogy pró bál ja meg ki ta lál ni, me lyik cso port hoz tar to zik. Áll jon is oda
az adott cso port hoz, és ma gya ráz za meg a dön té sét. Egy mást ala po sab ban is me -
rő cso port ese té ben bát ran ja va sol hat juk, hogy a ga le rik megala kí tá sá nak alapja
va la mi lyen kö zös sze mé lyes tu laj don ság le gyen (pl. va la mennyien fél nek a ku-
 tyák tól, va la mennyien nagy szá júak, han gos ko dók, mind nyá jan iga zán jó hu-
 mor ral ren del kez nek stb.).

Kód fej tő

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
A cso port tag jait osszuk be 4–6 fős kis  cso por tok ba el ső lé pés ként. Min den
egyes így kiala kí tott csa pat ból egy sze mély hagy ja el a ter met. Tá vol lé té ben a
töb biek ta lál ja nak ki va la mi lyen fi zi kai jel le gű kó dot (vagy va la mi lyen megegye -
zés sze rin ti te vé keny sé get), amit mind nyá jan csinálnak majd, amint el kez dik
visszaér ke ző tár suk előtt a be szél ge tést. A kód vo nat ko zá sá ban nem kell va la mi
ne héz, kü lön le ges do log ra gon dol nunk: le het pél dául az, hogy a szó át vé te le előtt
az adott cso port tag min dig a ki ne ve zett csa pat ka pi tány sze mé be néz. 

Al kal maz ha tunk elő re meg be szélt mó don ver bá lis kó do kat is (pl. be szél he -
tünk úgy, hogy min den meg szó la ló el ső mon da ta „p” be tűs szó val kez dőd jön).
Visszaér ke zé se után kér jük meg az il le tőt, hogy jó ala po san fi gyel je meg tár sai
vi sel ke dé sét, ver bá lis meg nyil vá nu lá sait. Amennyi ben úgy ér zi, hogy si ke rült
meg fej te nie a kó dot, ak kor al kal maz za azt ő is. Ha va ló ban ki ta lál ta, ak kor a csa-
 pat úgy mond „fo gad ja be”. Ha nem si ke rült el ta lál nia, ak kor pe dig ver bá li san
vagy non ver bá lis mó don je lez zék ezt szá má ra. A já ték ad dig tart, amíg a ki ta lá ló
nem fej ti meg a kó dot. Az újabb kö rök ese tén le het a kó dot bo nyo lul tab bá, ár-
 nyal tab bá ten ni.
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Mérd meg ma gad!

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: pa pír csí kok a ská la vég pont jai nak je lö lé sé re.
A já ték me ne te:
Ezt a gya kor la tot ér de mes egy több nap ból ál ló kép zés (ser dü lők ese té ben egy
több ta lál ko zás ból ál ló cso port fo lya mat) kez de tén és vé gén is el vé gez ni, meg-
olda ni. A já ték ve ze tő is mer tes se az inst ruk ció ban, hogy a já ték a sze mé lyes ké-
 pes sé gek be mu ta tá sá ra szol gál. A feladat az, hogy min den részt ve vő őszin tén 
vé giggon dol ja, hogy mennyi re ren del ke zik egy adott ké pes ség gel, em be ri tu laj -
don ság gal. A megíté lés egy ská la két, a te rem ben elő re a ve ze tő ál tal a pad ló ra
meg je lölt pont köz ti el he lyez ke dés sel történik (1 = az il le tő úgy gon dol ja, hogy
az adott ké pes ség tel je sen rend ben van ná la; 10 = az adott ké pes sé get ma xi má li -
san fej lesz te nie kel le ne sa ját megíté lé se sze rint). Ér de mes azt is je lez ni a részt ve -
vők szá má ra, hogy a kép zés (a cso port fo lya mat) vé gén a gya kor la tot megis mé -
tel jük majd. Így ki-ki össze vet he ti a kez de ti ér té két a ké sőb bi vel: a kép zés so rán
(ha tá sá ra) tör tént-e ér de mi vál to zás, fej lő dés az adott ké pes ség, tu laj don ság te-
 kin te té ben. Azt is fon tos hang sú lyoz ni, hogy a cso port sen kit nem fog megítél ni
pusz tán az alap ján, hogy ho vá állt be. A já ték ve ze tő te hát ol vas son fel egy ál lí tást
(pl. „Jól tu dok má sok kal együtt mű köd ni”, „Má sok irá nyí tá sá ra szü let tem”, „Na -
gyon tü rel mes va gyok má sok kal szem ben”, „Ké pes va gyok min dig új öt le tek kel
előáll ni egy prob lé ma megol dá sa kap csán” stb.), és kér je meg a részt ve vő ket,
hogy he lyez ked je nek el fi zi kai lag a tér ben a ská la két vég pont ja közt. Ja vas lom,
hogy pél dául a te het sé ges gye re kek fej lesz té se cél já ból ala kí tott cso port ban bát-
 ran al kal maz zunk ki fe je zet ten az adott te ma ti ká hoz kö tő dő ál lí tá so kat (pl. „Za -
var az osz tály te rem ben, ha egy kiemel ke dő ké pes sé gű te het sé ges gye rek túl so -
kat kér dez az órá mon.”). Ha tel jes mér ték ben egyetért va la mely részt ve vő az
ál lí tás sal, ak kor áll jon a 10-es pont hoz. Ha pe dig úgy ér zi va la ki, hogy az ál lí tás
egyál ta lán nem il lik rá, ak kor az 1-es pont nál he lyez ked jen el. A vé le mény, ön-
 megíté lés ki fe je zé sé re ter mé sze te sen bár mely köz tes szá mot hasz nál hat nak a já-
 té ko sok a két vég pont kö zött. Cso port ve ze tő ként kér jünk meg né hány cso port -
ta got, hogy mond ják el, miért vá lasz tot ták az adott po zí ciót. Ne eről tes sünk
azon ban sen kit, ha nem akar az il le tő er ről be szél ni. Ér de mes le het öt le te ket, ta-
 ná cso kat kér ni a 10-es pont kör nyé kén el he lyez ke dők től: va jon ho gyan si ke rült
ne kik el jut niuk „odáig”. A kép zés vé gén is mé tel jük meg a gya kor la tot, és kér dez -
zünk rá, hogy vál to zott-e va la mi a részt ve vők ön megíté lé sé ben a kép zés (a cso -
port fo lya mat) meg kez dé se óta.
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Pa pír tor nyok

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: épí tés re al kal mas ma ga zi nok, mé rő sza lag, flip-
chart (kar ton), filc toll, pa pírcet lik min den já té kos nak a tip pe lés hez, író szer szá -
mok, eset leg külön ál ló ter mek.
A já ték me ne te:
El ső lé pés ként a cso por tot 3-4 fős csa pa tok ra oszt juk. Ér de mes ar ra kü lön is
oda fi gyel ni, hogy min den csa pat ban le gye nek fér fiak–nők ve gye sen. Mond juk
el a részt ve vők nek, hogy a csa pa tok közt pa pír to rony-épí tő ver senyt/baj nok sá -
got hir de tünk. A cél az, hogy a ren del ke zés re ál ló idő ben (20 perc) mi nél ma ga -
sabb tor nyot épít se nek, amely min den tá masz ték nél kül „megáll a sa ját lá bán”.
Az épí tés meg kez dé se előtt ja vas lom azt is meg tip pel tet ni min den cso port tag -
gal, hogy sze rin te az ő csa pa ta hány cm ma gas tor nyot fog épí te ni a ver seny ben.
Min den részt ve vő ír ja ezt fel rö vid gon dol ko dás után egy elő re kiosz tott cet li re.
Ezt kö ve tően ha lad junk kör ben, és min den ki sor ra egy más után mond ja be az
adott tip pelt ér té ket (a cet li re va ló felírás le he tő vé te szi, hogy egy más tól füg get -
le nül ítél je nek, ne be fo lyá sol ják egy mást). Lát ni fog juk majd, hogy a tip pek közt
igen nagy lesz vél he tően a szó rás. Ta pasz ta la taim sze rint az ér té kek 30 cm-től
akár 250 cm-ig ter jed nek. A fel so rolt ér té ke ket ír juk fel jól lát ha tó hely re, és a
ver sen gés ide je alatt szá mol junk be lő le cso port át la got. Az épí tés re össze sen 20
perc áll ren del ke zés re a kö vet ke ző időbon tás ban: az el ső 15 perc ben csak épí te ni
sza bad, a csa pat nem mé ret he ti meg a tor nyot a ve ze tő vel. Amint le telt ez az idő-
 tar tam, ak kor van mód a „NASA ál tal hi te le sí tett” hi he tet le nül pre cíz mé rő mű -
szer rel (a meg fo gal ma zás rend sze rint igen nagy mo soly gást kelt) – ami gya kor -
la ti lag egy egy sze rű ki húz ha tó ház tar tá si mé rő – le mér ni a torony ma gas sá gát.
A tor nyot az adott csa pat ma gá nak is le mér he ti, ek kor gyor sab ban, per gőb ben
ha lad a do log. Fi gyel jünk azért ve ze tő ként a sport sze rű „be mon dá sok ra”. Na-
 gyobb lét szá mú cso port (ami kor akár 5-6 csa pa tunk is van) ese tén ér de mes 2-3
esz közt is be vet nünk a gyor sabb mé ré sek ér de ké ben. A 15 perc le tel te utá ni
ered mé nye ket ír juk be egy táb lá zat ba, jól lát ha tó hely re. Az utol só öt perc az iga -
zi nagy haj rá ide je; ek kor már bár mi kor le het mér ni/mé ret ni, ha egy-egy újabb
szint fel ke rül. Kik mer nek és mennyit koc káz tat ni? Ki nek re meg meg a ke ze épí-
 tés kor a nagy ma gas sá gok ban? 

Ve ze tő ként ér de mes han gos be kia bá lá saink kal élez ni a fe szült sé get a cso por-
ton be lül. Az újabb ered mé nye ket min dig fo lya ma to san je lez zük az egész cso-
 port szá má ra, és ír juk be a táb lá zat ba. Az idő le tel té vel le fúj juk a ver senyt, és 
han gos üdv ri val gá sok kö ze pet te hir des sünk vég ered ményt. A leg gyen gébb tel je -
sít ményt elérő csa pat nak rend sze rint akár né mi ke gyes ha zug ság gal oda szok-
 tam ítél tet ni a „leg szebb”, „leg kar csúbb”, „legdizájnosabb”, „leg ki sebb, de a
miénk” dí jat. A meg be szé lés so rán szám ta lan szem pont ra ér de mes ki tér ni: az
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elő re meg tip pelt ér té kek alap ján a si ker orien tá ció–ku darc ke rü lés té ma kö ré re, a
cso port sze re pek (irá nyí tó, ra kók stb.) megosz lá sá ra a csa pa to kon be lül, az
együtt mű kö dés szint jé nek megíté lé sé re, a prob lé mamegol dás lép csői nek meg-
 fo gal ma zá sá ra stb. Ki ho gyan áll a ver sen gés hez? Ho gyan bír ja a ver sennyel
együtt já ró stresszt (diá kok al kot ta cso port es té ben kü lö nö sen fon tos nak tar-
 tom, hogy ki tér jünk er re) stb. Na gyon drá mai szo kott len ni, ami kor a cso port
messze túl (vagy alul) tel je sí ti a tip pel t magasságot. Az épí tés úgyis iz gal mas, ha
kü lön bö ző ter mek ben he lyez zük el a csa pa to kat (az előny az, hogy így nem lát-
 ják me net köz ben egy más megol dá sait). Az egy tér ben tör té nő épí tés elő nye vi-
szont az, hogy sok kal fe szül tebb, iz gal ma sabb lég kör ala kul ki.

Köz mon dásto tó

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: egy köz mon dáslis ta a já ték ve ze tő nek, pa pír la pok,
író szer szá mok.
A já ték me ne te:
A két rész ből ál ló já ték ban elő ször át fo gal ma zott köz mon dá so kat (szó lá so kat,
szál ló igé ket) kell meg fej te niük a já té ko sok nak. A já ték ve ze tő min den egyes át fo -
gal ma zást ért he tőn, ta gol tan ol vas son fel kétszer egy más után. A já té ko sok egyé-
 ni leg ír ják le be sor szá mo zott lap juk ra, hogy mi le he tett az ere de ti köz mon -
dás/szó lás/szál ló ige (nem kell tel jes hosszá ban leír ni, elég uta lás sze rűen). A 20
felad vány felol va sá sa után ér de mes eset leg rö vi den még vissza tér ni olya nok hoz,
ame lyek kel kap cso la tos tipp jei ket nem si ke rült va la ki nek/va la kik nek rög zí te ni a
cso port ból. Ezt kö ve tően a fo gal maz vá nyo kat még egy szer felol vas va el lenőriz -
zük a jó megol dá so kat. Min den já té kos a sa ját lap ján ki pi pá lás sal je löl je a si ke res
ta lá la to kat. A vé gén nagy taps kí sé re té ben hir des sünk egyé ni győz test. 

Gyak ran szok tam kü lön női (lány) és fér fi (fiú) győz test is hir det ni. A to tó ál-
 lí tá sait úgy fo gal maz tam meg, hogy könnyeb bek és ne he zeb bek egyaránt le gye -
nek ben ne. A mű faj „klasszi ku sá nak” a 15-ös felad vány szá mít, ame lyet rend sze -
rint töb ben is is mer nek a cso port ból. A töb bi 19 ese té ben fő szem pon tom az volt
ki ta lá lá suk kor, hogy tel je sen kü lön bö ző tu do má nyok hoz kap cso lód ja nak (tör -
té ne lem, bio ló gia stb.). Ez mintegy le he tő sé get nyújt ar ra, hogy el té rő ér dek lő -
dé sű cso port ta gok szá má ra is te rem jen ba bér a meg fej té sek ben. Akad egy-két
olyan is (a 8-as és 20-as számú feladvány), ame lyek ben egy adott szó ket tős 
je len té sé nek meg fej té se a megol dás kulcsa. Ta pasz ta la taim sze rint fia ta lab bak és
idő seb bek egyaránt nagy lel ke se dés sel pró bál koz nak a meg fej tés sel, és mind-
eköz ben iga zi jó han gu lat ala kul ki. 

Az el ső rész sze mé lyes meg ta pasz ta lá sát kö ve tően ke rül jön sor a má so dik
egy ség re: 3-4 fős cso por tok ala kul ja nak, me lyek ma guk ta lál nak ki 3-4 fals mon-
 dást/szó lást. Három meg fo gal ma zás előál lí tá sá ra 3 fős csa pat ese tén 20–25 perc
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elég nek szo kott bi zo nyul ni. Azt is ja va sol hat juk, hogy min den csa pat ad jon leg-
alább há rom megol dást. A ter ven fe lü lie ket pe dig a kör vé gén mintegy bó nusz -
ként kö zö sen meg hall gat juk majd (nem egy csa pat tal ta lál koz tam már, amely 25
perc alatt 6–8 át fo gal ma zás sal is el ké szült). A já ték tér be visszaér ke zett csa pa tok
fel vált va ol vas sák fel fo gal maz vá nyai kat azok szá má ra, akik az el ső rész hez ha-
 son lóan egyé ni leg tip pel nek írás ban (sa ját felad vá nyaik ra ér te lem sze rűen nem).
Hir des sünk egyé ni győz test, és köz fel kiál tás sal ítél jük oda a „leg krea tí vabb csa-
 pat” cí met.

1. Ab szo lu tisz ti kus vagy al kot má nyos ala po kon nyug vó struk tú ra mind az én
szi no ni mám. („Az ál lam én va gyok.”)

2. Az X-szel tör té nő kap cso lat épí tés elő ze tes fel té te le Y fó kusz ba ál lí tá sa, ahol is
X (nő) és Y (idő sebb nő) kö zött pri mer ro ko ni vi szony van. („Nézd meg az
any ját…”)

3. Ha a sí kot meg tö rő me rő le ges pont nem mi ni ma li zál ja a tá vol sá got az arab
et ni ku mú fér fi val, ak kor az arab fér fi fog ja azt re du kál ni. („Ha a hegy nem
megy Mo ha med hez…”)

4. Lég vo nal ban mért tá vol sá ga olyan, mint a hungarikum el sőd le ges le lő he lye
és a ke resz tes há bo rúk leg főbb cél ja köz ti tá vol ság. („Messze van, mint Ma -
kó…”)

5. A Mi ci mac kó ból is mert ál lat ver bá li san in zul tál ja frenológiai be ren dez ke dé -
se miatt egy ro ko nát. („Ba goly mond ja ve réb nek…”)

6. Szá rí tott nö vé nyen vé gez nek ke res ke del mi te vé keny sé get. („Egy gyé ké nyen
árul nak.”)

7. Egy egyén ál tal el vég zett föld mű ves cse lek vésmód ja meg ha tá roz za a be gyűj -
tő te vé keny sé gének mi nő sé gét. („Ki mint vet, úgy arat.”)

8. Egy nem föl dön já ró úszó nad rág nem vonz za a Föl det kö ze lebb a Nap hoz.
(„Egy fecs ke nem csi nál nya rat.”)

9. Egy ven dég lá tó ipa ri egy ség ben pá ros szá mú azo nos hang sze ren ját szó ze ne -
mű vész összeegyez tet he tet len. („Két du dás nem fér meg egy csár dá ban.”)

10.Nem ép el mé jű kis ko rú sze mé lyek nek megal ko tott, ke vés pén zért meg vá -
sárol ha tó szó ra ko zás ra hasz ná la tos esz köz. („Ol csó já ték hü lye gye re kek -
nek.”)

11.Ma ga sabb ren dű lény vég re hajt ja az ala cso nyabb ren dű lény el kép ze lé seit.
(„Em ber ter vez, Is ten vé gez!”)
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12.Négy lá bú há zi ál la tok kal foly ta tott ke res ke del mi te vé keny ség, amely meg le -
he tő sen rit kán ke rül meg ren de zés re a fő vá ros elit ré szén. („Egy szer volt Bu -
dán ku tya vá sár.”)

13.Egy foly tá ban vég zett szem ten gely-me resz tés, ame lyet egy me ző gaz da ság ban
hasz no sí tott ké rő dző ál lat kez de mény esz kö zöl a fris sen épült be já rat ra. („Bá -
mul, mint bor jú az új ka pu ra.”)

14.Élénk szí nek ben hiányt szen ve dő pá rat lan uj jú pa tás vé gez szub li má ciós te-
 vé keny sé get a pá rá ból kép ző dő lég kö ri je len ség ben. („El tű nik, mint szür ke
sza már a köd ben.”)

15.Pánt li kás pa tás nak ne pis logj a protkójára! („Aján dék ló nak ne nézd a fo -
gát!”)

16.Bi zo nyos időin ter val lum ban a nép mű vé sze ti cse rép edény is po ten ciá lis ve-
 szély hely zet be ke rül het. („Ad dig jár a kor só a kút ra…”)

17.Alap ve tő ver bá lis kom mu ni ká ciós za var ral küsz kö dő utód ját XX-es fel me -
nő je sem tud ja de kó dol ni. („Né ma gye rek nek…”)

18.Bár négy lá bú há zia sí tott jó szág, még sem ren del te tett ma gas ko lesz te rin tar -
tal mú élel mi szer ré va ló át vál to zás ra. („Ku tyá ból nem lesz szalonna!”)

19.Meg fe le lő fu tó mű vel fel sze relt ál lat is el veszt he ti le gen dás egyen súly ér zé két!
(„Négy lá ba van a ló nak, mégis meg bot lik.”)

20.Dup lán Jumurdzsák há zi ál lat is ta lál ma gá nak nép sze rű észak- ame ri kai ke-
 reszt ne vet. („Vak tyúk is ta lál sze met.”)

Híd épí tés

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: kar to nok, ra gasz tók, ol lók, bár mi lyen esz köz a
híd épí tés hez, külön ál ló ter mek.
A já ték me ne te:
El ső lé pés ként osszuk két fe lé a cso por tot. Kö zöl jük ve lük, hogy ők most két fa lu
la kói, aki ket egy szé les fo lyó vá laszt el egy más tól. Hosszú évek tel tek el ered-
 mény te len tár gya lás sal, amíg megegyez tek: vé gül is kö zö sen épí te nek egy hi dat a
fo lyó fö lé. Azt a komp ro misszu mot kö töt ték, hogy a híd egyik fe lét az egyik, a
má sik fe lét a má sik fa lu la kói fog ják megépí te ni. Van azon ban egy ko moly bök-
 ke nő. A két fa lu la kói nak csak igen kor lá to zott le he tő sé gei van nak a kö zös híd-
 épí tés re. Ugyanis a má sik csa pat tal csak egy em ber fog tud ni be szél ni a ter vek ről
és a ki vi te le zés ről. Azon ban ő is csak két al ka lom mal tár gyal hat ezek ről az igen
fon tos kér dé sek ről. 
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Mind két csa pat vo nul jon ezt kö ve tően el két kü lön te rem be, ahol is nem lát-
 hat ják és nem is hall hat ják egy mást. A sa ját te rem ben sok fé le anyag áll ren del ke -
zés re az épí tés hez (kar to nok, ra gasz tók, több fé le hul la dék anyag, ol lók, vo nal -
zók). A híd ter vei ről annyit tud nak csu pán a já té ko sok, hogy az egész fo lyón át
kell ível nie, ezért 1 m hosszú nak kell len nie. Ami kor az el ké szült két fél hi dat ösz-
sze kap csol ják, ak kor ter he lé si pró ba ként el kell bír nia a híd nak egy kis já ték au -
tót. Ezt kö ve tően a csa pa tok 30 perc alatt dol goz zák ki ma guk ban, hogy mi lyen
ma gas és szé les le gyen a híd. Va la mint vá lassza nak egy „fő épí tészt”, aki majd a
má sik csa pat „fő épí té szé vel” fog tár gyal ni a rész le tek ről. A 30 perc el tel té vel a két
„fő épí tész” 10 perc ben tár gyal hat egy fél reeső he lyen, de a le raj zolt ter ve ket nem
cse rél he tik ki egy más sal. Ezt kö ve tően is mé tel ten egy 30 per ces sza kasz kö vet ke -
zik, amely ben a két csa pat tag jai meg be szé lik egy más sal a „fő épí tész” ál tal kö zölt
in for má ció kat, kiiga zít ják elő ze tes ter vei ket, majd megépí tik a híd rá juk eső fe -
lét. Ezután egy újabb 10 per ces tár gya lás kö vet ke zik a két „fő épí tész” kö zött. Ezt
egy újabb 30 per ces épí té si sza kasz kö ve ti. En nek be fe jez té vel a két csa pat össze-
 jön, össze rak ják a hi dat, majd le is tesz te lik a kisau tó val. A já té kot kö ve tő kö zös
meg be szé lés so rán min den képp tér jünk ki az elő ze tes el vá rá sok ra (va jon si ke -
rül ni fog-e?), az együtt mű kö dés könnyű vagy ne héz vol tá ra, a „fő épí tész” ki vá -
lasz tá sá nak szem pont jai ra stb., a mun ka ered mé nyes sé gé nek szub jek tív megíté -
lé sé re.

Kit ér de kel?

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
A gya kor lat meg kez dé se előtt osszuk pá rok ra a cso por tot. Kér jük, hogy min den -
ki tart sa fel egy, két vagy há rom uj ját, majd jár jon kör be, a te rem ben, és ke res sen
ma gá nak egy olyan part nert, aki nek szin tén annyi uj ja van felemel ve. A pá ros
ala cso nyab bik tag ja lesz az „A”, a ma ga sabb pe dig a „B” já té kos. A pá rok tag jai
ke zet fog nak egy más sal és köz ben azt mond ják: „Bo csá na tot ké rek azért, aho-
 gyan ha ma ro san vi sel ked ni fo gok. Én ko mo lyan azt gon do lom, hogy te egy ér-
 de kes sze mé lyi ség vagy!” Ezt kö ve tően az „A” sze mély előad ja va la mi lyen ál ta la
jól is mert té má ban 3 per ces be szé dét „B”-nek. Ab ban a pil la nat ban azon ban,
ahogy be szél ni kezd, „B” há tat for dít és ar rébb sé tál, mi köz ben han go san azt
mond ja: „Kit ér de kel?” Az egész el ső for du ló ide je alatt „B”-nek az a felada ta,
hogy új ra és új ra men jen oda „A”-hoz, majd rög tön hagy ja ott, mi köz ben rend re
azt mond ja: „Hát az tán? Kit ér de kel ez?” „A”-nak eköz ben tö ret le nül foly tat nia
kell a be szé dét. „A” ne vál toz tas son meg egyet len szót sem az üze ne té ben, egy-
 sze rűen hasz nál ja ezt a ta pasz ta la tot ar ra, hogy még mé lyeb ben azo no sul jon és
átél je az üze ne tet. Ar ra kell kon cent rál nia ma gá ban, hogy miért fon tos ez az üze-
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 net, és miért kell „B”-nek oda fi gyel nie. Az tán en ged nie kell – nem eről tet ni, ha -
nem tény leg en ged ni –, hogy ez az ér zés meg nyil vá nul jon a be széd in to ná ció já -
ban, a mi mi ká já ban és a test be szé dé ben. Ad junk a pá rok nak 3-4 per cet, majd je-
 lez zük, ha le járt a já ték idő. Ezt kö ve tően kér jük meg a pá ro kat, hogy cse rél je nek
sze re pe ket. Is mét 3 per cet ad junk a já ték ra.

A já ték vé gén a pá rok kér je nek is mét bo csá na tot egy más tól és ráz za nak ke -
zet. A ta pasz ta la tok meg vi ta tá sa so rán tér jünk ki ar ra, hogy mi lyen ér zés volt ra-
 gasz kod ni a hall ga tó ság fi gyel mé hez. Elő for dul-e, hogy né ha az előadó nak/ta -
nár nak ezt kell ten nie? Mi kor és miért? Mi lyen ér zé sek fog lal koz tat ták a
cso port ta go kat, ami kor nem fi gyel tek rá juk? Vál toz tat tak-e en nek ha tá sá ra be-
 széd stí lu su kon? Ha igen, ho gyan? Mi lyen ér zés volt a fi gyel met len sze mély nek
átél ni a szi tuá ciót, járt-e fe szült ség gel? Szá mít-e, hogy a szó nok iga zá ból azo no -
sul-e az üze ne té vel, vagy sem? Ho gyan mu tat ko zik ez meg?

For rás: Tamblyn–Weiss (2002)

Ez ele mi kér dés, ked ves Watson!

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
Négy ön kén tes ala kít son egy kis csa pa tot, és szá moz zák meg ma gu kat mint 1, 2,
3 és 4-es já té kos. Ezt kö ve tően ma gya ráz zuk el a gya kor la tot: Gyil kos ság tör tént.
A kö zön ség el mond ja az 1. já té kos nak a gyil kos fog lal ko zá sát, azt, hogy a ház
me lyik he lyi sé gé ben tör tént a gyil kos ság, és mi volt a gyil kos fegy ver. Az tán az 1.
já té kos köz li eze ket a té nye ket a 2. já té kos sal, de csak szó zagy va lé kot és mi mi kát
(gesz tu so kat) hasz nál hat. Ezután a 2. já té kos to váb bít ja az in for má ciót a 3. já té -
kos nak, szin tén a mi mi ká ra és a zagyva be széd re ha gyat koz va. Majd a 3. já té kos
az előbb em lí tett mó don a 4. já té kos sal köz li a té nye ket. A négy já té kos nak ösz-
sze sen 5 per ce van ar ra, hogy to váb bít sa a sej té seit. A kö zön ség nek két felada ta
van. Az el ső felada tuk az, hogy ki ta lál ja nak egy fog lal ko zást, egy hely színt és egy
gyil kos fegy vert, és ezt kö zöl jék az 1. já té kos sal. Ta ná csol juk a hall ga tó ság nak,
hogy ne fel tét le nül egy ti pi kus fegy vert agyal ja nak ki. A hall ga tó ság ál lít hat ja
pél dául, hogy a gyil kos egy óriás rúd sza lá mit, táb lát, hor gász bo tot vagy bár mi
mást hasz nált tet te el kö ve té sé re. A kö zön ség má so dik felada ta lel kes taps sal je-
 lez ni, ami kor va la me lyik já té kos jó úton ha lad, il let ve ki ta lál va la mit.

Kér jük meg a 2., 3 és 4. szá mú já té ko so kat, hogy men je nek ki a te rem ből. Rö -
vid öt let bör ze ke re té ben dönt se el a kö zön ség, hogy mi lyen fog lal ko zá sa le gyen
a gyil kos nak, mi le gyen a fegy ver és a hely szín. Hív juk be a 2. já té kost, és az 1. já-
 té kos 3 perc ben ad ja át mi mi ka, gesz tu sok se gít sé gé vel a há rom fon tos in for má -
ciót. Me net köz ben fi gyel mez tes sük több ször is az el telt idő re. Ami kor a 2. já té -
kos ki ta lál ta az összes in for má ciót, azt kell mí mel nie, hogy ná la van a gyil kos
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fegy ver, és „megöli” ve le az 1. já té kost. Az tán oda megy a 3. já té kos hoz, és a zagy-
 va lék nyelv igény be vé te lé vel pró bál ja meg kö zöl ni az in for má ció kat. Ami kor a 3.
já té kos az in for má ciók bir to ká ba jut, „megöli” a 2. já té kost, meg ra gad ja a 4. já té -
kost, és ad dig pró bál ko zik az in for má ció átadá sá val, amíg a 4. já té kos fel nem
fog ja azt, il let ve az 5 perc re beál lí tott óra jel zést nem ad. Mond juk el a csa pat nak,
hogy az a fon to sabb, hogy min den já té kos sor ra ke rül jön, mint hogy min den in-
 for má ció pon tos le gyen. Az óra jel zé se után te gyük fel a kö vet ke ző kér dé se ket a
4. já té kos nak: „Mi volt a gyil kos fog lal ko zá sa? Mi volt a gyil kos fegy ver? Me lyik
he lyi ség ben kö vet ték el a gyil kos sá got?” A vá la szok rend sze rint igen nagy de-
 rült sé get vál ta nak ki a kö zön ség ből. Amennyi ben több idő áll ren del ke zés re, ak -
kor ér de mes új csa pat tal foly tat ni a já té kot.

A já ték meg be szé lé se so rán tér jünk ki ar ra, hogy mi lyen ér zés volt ab szo lút
bi zony ta lan hely zet ben meg győ ző kom mu ni ká tor nak len ni. Mi a teen dő ab ban
a hely zet ben, ha az élet ben előadó ként nem tu dunk vá la szol ni a hall ga tó ság so-
 rai ból ér ke ző kér dés re?

For rás: Tamblyn–Weiss (2002)

Ér zel mi mé tely

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
A gya kor lat cél ja ka csin tás út ján ér zel met ter jesz te ni a te rem ben. Elő ször ki kell
je löl ni egy já té kost a Zé ró Ka csin tó poszt já ra. Az ő felada ta a je len lé vők kö zül
há rom em bert in ger lé keny ség gel meg fer tőz ni. Aki re rá ka csin ta nak, at tól a pil la -
nat tól kezd ve te kint se ma gát in ger lé keny ség gel fer tő zött nek. A meg fer tő zött já-
 té kos felada ta to váb bi há rom sze mélyt meg fer tőz ni a ka csin tá sá val. A kór há rom
em ber nek tör té nő to vábbadá sa után sétálgasson a tár sa ság ban, de nem sza bad
töb bet ka csin ta nia. A foly ta tás ban kér jük a részt ve vő ket, hogy ala kít sa nak kört
és csuk ják be a sze mü ket. Jár juk kör be több ször a kört kí vül ről, és érint sük meg
könnye dén va la me lyik já té kos há tát. Ő lesz a Zé ró Ka csin tó. Ezután kér jük meg
a já té ko so kat, hogy nyis sák ki a sze mü ket, és sé tálgassa nak a te rem ben, mint ha
csak egy kok tél par tin len né nek. Be mu tat koz hat nak, ke zet fog hat nak, könnyed
cse ve gés be bo csát koz hat nak, mi köz ben igye kez ze nek a le he tő leg több em ber rel
kap cso lat ba ke rül ni. Öt perc múl va re kesszük be a já té kot és ül tes sük le a já té ko -
so kat. Ál lít suk fel az el ső meg fer tő zött sze mélyt (Zé ró Ka csin tó) és kér jük, hogy
ma rad jon áll va. Kér jük, áll jon fel az a há rom sze mély, aki ket ő fer tő zött meg.
Most az a há rom sze mély áll jon fel, aki ket ez a há rom sze mély fer tő zött meg.
Foly tas suk ezt ad dig, amíg fel nem áll a leg több, akár az összes sze rep lő. (Meg -
jegy zés: pl. egy hatvanfős tár su lat meg fer tő zé se is mindössze né hány per cet vesz
igény be.)
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Hagy juk egy ki csit, hogy a já té ko sok né ze lőd je nek és el rak tá roz zák ma guk -
ban a lát ványt. 

II. for du ló (fa kul ta tív)
Je lent sük be a cso port nak, hogy fel fe dez ték az in ger lé keny ség el len sze rét, amely
őszin te, ked ves mo soly for má já ban ter jeszt he tő. Mi vel a cso por ton na gyon úr rá
lett az in ger lé keny ség, szük ség sze rű, hogy a cso port mi nél előbb hoz zá jus son az
el len szer hez. A részt ve vők az így el mon dot tak után ala kít sa nak kört és csuk ják
be a sze mü ket. Kö zöl jük ve lük, hogy ezút tal egy Zé ró Mo soly gót vá lasz tunk, aki
az el ső há rom em ber nek fog ja az in ger lé keny ség el len sze rét mo soly út ján átad ni.
Aki re rá mo so lyog tak, to váb bi há rom sze mély nek kö te les mo soly gás sal átad ni az
el len anya got. Jár juk kör be a kört kí vül ről, de most ne érint sük meg egyet len já-
 té kos há tát sem. Egy pon ton mond juk egy sze rűen azt, hogy „Rajt!”, mint ha ki je -
löl tük vol na a Zé ró Mo soly gót. Hagy juk a cso port ta go kat há rom per cig sétál-
gatni, majd je lez zük a gya kor lat vé gét és ül tes sük le a cso por tot. Kér jük, nyújt sák
fel a ke zü ket azok, akik kap tak a mo soly gós el len szer ből. Kér jük, mu tas sa nak rá
ar ra a já té kos ra, aki sze rin tük a Zé ró Mo soly gó volt. Azt fog ják ta pasz tal ni, hogy
az uj jak több kü lön bö ző sze mély re mu tat nak. Vall juk be a cso port nak, hogy a
tu do mány ed dig még nem fej lesz tett ki elég ha té kony szé ru mot az in ger lé keny -
ség el len, és nem volt Zé ró Mo soly gó a já ték ban. Va ló já ban mi ra vasz tré ner ként
egy sze rűen be ve tet tünk egy placebót, és a cso port at tól gyó gyult meg, mert azt
hit te, hogy meg fog gyó gyul ni. 

A meg vi ta tás so rán kér dez zük meg a részt ve vő ket, hogy mi tör tént a má so -
dik for du ló ban? Elő for dult-e va la ki vel, hogy rá mo so lyog tak? Ki mo so lyo dott el
csak úgy spon tán? Em lé kez zünk vissza az el ső for du ló ra! Mi lyen ér zés volt el-
 kap ni az in ger lé keny sé get? Volt-e olyan já té kos, aki tény leg in ge rült lett a kór tól?
Ész re vett-e olyan ver bá lis vagy non ver bá lis vál to zást, mely az in ge rült ség gel le -
het össze füg gés ben? Meg pró bál ta-e va la ki ki vé de ni a fer tő zést? Ho gyan? Má sok
vol tak-e a reak ciói, ami kor a mo soly volt ter je dő ben? Eb ben a gya kor lat ban az a
tu dat, hogy va la ki re rá mo so lyog tak, azt in du kál ta, hogy egyaránt kap tak és ad -
tak mo solyt a já té ko sok. Mi lyen mó don be fo lyá sol ják az em ber elő ze tes el vá rá -
sai a vi szo nyu lá sait és a vi sel ke dé sét va lós élet hely ze tek ben? Ho gyan me het vég -
be egy ilyen ér zel mi fer tő zés egy mun ka he lyen? Él tek-e már át ilyet a cso port
tag jai az élet ben? Mi lyen ha tás sal van nak az élet ben mun ka he lyi han gu lat vál to -
zá saink nak a kol lé gák ér zel mi ál la po tá ra? Ho gyan le het el ke rül ni a ne ga tív ér-
 zel mi fer tő zést az élet ben? Ho gyan le het szert ten ni ér zel mi im mu ni tás ra és ru-
 gal mas ság ra?

For rás: Tamblyn–Weiss (2002)
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Ki kezd te?

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
A já ték re me kül mo del le zi a bűnbakképzés fo lya ma tát egy kö zös sé gen, szer ve -
ze ten, mun ka he lyen be lül. El ső lé pés ben al kos sa nak kört a részt ve vők. A gya -
kor lat in dí tá sá ra mu tas sunk rá va la ki re a kör ben, és hagy juk a mu ta tó uj jun kat
eb ben a po zí ció ban! Az a sze mély, aki re rá mu ta tunk, szin tén rá bök va la ki re a
kör ben, aki ha son ló képp jár el. Ki kö tés, hogy ti los olyan sze mély re rá mu tat ni,
aki re már mu tat va la ki. A mu to ga tást ad dig kell vé gez ni, amíg min den ki nem
mu tat va la ki re, de ugyanar ra a sze mély re nem mu tat hat két em ber. Az tán egy-
 szer re ab ba hagy juk a mu to ga tást. Majd kér jük a részt ve vő ket, hogy sze gez zék
te kin te tü ket ar ra a sze mély re, aki re az előbb mu tat tak. A feladat en nek a sze-
 mély nek a fi gye lé se, aki nem más, mint a pél da kép. A résztevőknek mindössze
egyet len felada ta van: fe sze sen fi gyel ni a pél da ké pü ket, és min den moz du la tu kat
utá noz ni. Uta sít suk a já té ko so kat, hogy he lyez zék ma gu kat vi gyázál lás ba! Csak
ak kor moz dul hat nak meg, ami kor a pél da ké pük. 

Tény le ge sen ar ról van szó, hogy ha a pél da kép va la mit csi nál (kö hög, be gör -
bí ti egy uj ját, vagy le gyen az bár mi más), a já té kos nak meg kell is mé tel nie a moz-
 du la tot, és az tán ab ban a póz ban moz du lat la nul kell áll ni (ha csak a pél da kép
nem mo zog megint). In dít suk a gya kor la tot, és ad junk rá 5 per cet. Azt fog juk
lát ni, hogy ap ró moz du la tok vil lan nak fel itt és ott. Bár ki is csi nál va la mit, az
vég te le nül megis mét lő dik az egész kör ben (több nyi re egy ki csit fel na gyí tott for-
 má ban). A vé gén min den ki csó vál ja a fe jét, moz gat ja a kar ját, köhincsél, kun cog,
és ál ta lá ban úgy vi sel ke dik, mint aki nek nincs ki a négy ke re ke. A meg be szé lés
so rán tér jünk ki a kö vet ke zők re: Mi is tör tént itt va ló já ban? 

Az volt a feladat, hogy áll junk vigyázban, moz du lat la nul. Ki nem tud ja, hogy
az egyes moz du la to kat ki kezd te el? (Hagy juk vi tat koz ni a cso port ta go kat ar ról,
hogy mi kor is ke let ke zett ez és az a moz du lat. Igaz ság sze rint nagy vi tá nak kell
ki ke re ked nie a „Ki mit kez dett?” kér dés kö rül. Há nyan tud ják va jon a cso port -
ban, hogy me lyik moz du la tot in dí tot ta a sa ját pél da ké pük? Szá mít-e egyál ta lán
bár mit, ha úgyis min den ki át vet te a cso port ban? Ho gyan mo del lez te ez a já ték a
mun ka he lyi mű kö dé se ket? A mun ka he lye ken mi lyen árat kell fi zet ni ezért a já-
 té kért? Mi min den re len nénk haj lan dók a mun ka he lyen en nek a ne ga tív mun-
 ka he lyi nor má nak a meg vál toz ta tá sáért?

For rás: Tamblyn–Weiss (2002)
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A te nye rem be van ír va

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: egyé ni, il let ve pá ros mun ká hoz al kal mas terem,
ahol egy ideig egy pa don dol goz hat nak, majd kör beül ik a ta nu lók, A/4-es fe hér
vagy szí nes la pok, filc tol lak.
A já ték me ne te:
1. Min den ki kap egy A/4-es la pot, és az egyik ke zét a lap ra he lyez ve kör be raj -

zol ja (már itt is se gít het nek egy más nak a pár já val). Idéz zük fel azt a szó lás -
mon dást, amit ak kor szok tunk mon da ni, ha va la ki iga zán is mer egy má sik
em bert. „Is me ri, mint a sa ját te nye rét.” Va ló ban is mer jük sa ját te nye rünk
vo na lait? Er ről be szél get he tünk, köz ben min den ki nek el ké szül a szép kéz-
 raj za.

2. Ezután azt kér jük, ír ják be min den uj juk ba egy-egy jó tu laj don sá gu kat. Aki
akar, a te nye ré be is ír hat. Ha va la ki nek nem megy, pár ban se gít het nek egy-
 más nak. 

3. Ami kor min den ki el ké szül, be szél ges sünk ar ról, ne héz volt-e jót mon da ni
ma guk ról. Mu tas sa be min den ki a sa ját „ke zét”.

4. A kö vet ke ző lé pést pár ban vagy 3 fős cso por tok ban vé gez tes sük el. Vizs gál ja
meg min den cso port az egyik kézraj zot úgy, mint ha az egy ide ge né, vagy még
in kább egy szá muk ra el len szen ves em be ré len ne. Pró bál ják meg fo gal maz ni
(kü lön pa pír ra ír ják le), ho gyan te kint he tünk el len sé ge sen má sok jó tu laj -
don sá gá ra. Pl. így:

– X vic ces nek tart ja ma gát. → Vic ces? Hi szen egy bo hóc! 
– X ha tá ro zott. → Ha tá ro zott? Erő sza ko san ráeről te ti

a vé le mé nyét min den ki re.
– X jó szí vű nek tart ja ma gát. → Hí zel gő. Azért osz to gat el min dent.
– X se gí tő kész. → Túl buz gó.
– X min dig ked ves.  → Édes ke dő, nyá las alak. 

5. Kér jük meg a cso por to kat, hogy mu tas sák be, mi re ju tot tak. Be szél jük meg a
ta pasz ta la to kat a kö vet ke ző kér dé sek alap ján:
– Biz to sak le he tünk ab ban, hogy ér té kes tu laj don sá gain kat felis me rik, el fo -

gad ják? 
– Mit te he tünk, ha úgy bán nak ve lünk, mint mi tet tük az előb bi gya kor lat -

ban?
– Ho gyan fe jez het jük ki elis me ré sün ket anél kül, hogy hí zel gő nek tar ta ná nak? 

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai: Va rázs szem (2006)
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Az én mandalám

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: tá gas terem, ahol min den ki ké nyel me sen, ön ál ló
mun ka asz tal nál ül. Sok szí nes zsír kré ta, ce ru za, filc toll. Egy-egy fény má solt
mandala.
A já ték me ne te:
Ez a gya kor lat az ön- és társ is me ret fej lesz té sét szol gál ja ma nuá lis te vé keny ség
ré vén. Kü lö nö sen ked ve ző azok nak a ta nu lók nak, akik nem szí ve sen be szél nek
vagy ír nak ön ma guk ról. A töb biek szá má ra is új di men ziót kí nál. A mandala
kört je lent, ame lyet több kon cent ri kus kör oszt ki seb bek re, s a kö rö ket to váb bi –
ál ta lá ban geo met ri kus – me zők re ta gol ják. Sok fé le tech ni ká val és sok fé le cél ból
ké szí te nek mandalát. Van nak val lá sok (hin duiz mus, budd hiz mus), ame lyek
mandaláinak felépí té se és beosz tá sa val lá si szim bó lu mok ra épül. Ké szí te nek
me di tá ciós, il let ve gyó gyí tó mandalákat is, és sok mű vé szi al ko tás meg ha tá ro zó
ele me vagy for má ja a mandala. Szá munk ra a mandala azért jó, mert ha egy egy-
 sze rűen meg raj zolt, több szö rö sen ta golt kört te szünk a ta nu lók elé, biz to sak le-
 he tünk ben ne, hogy igen vál to za tos al ko tá sok ke rül nek ki ke zük alól. 
1. Min den ki nek adunk egyet az A/4-es pa pír ra fény má solt mandalából. Az lesz

a feladat, hogy min den ki szí nez ze ki ked ve és han gu la ta sze rint. Kér jük, hogy
a lap má sik ol da lá ra ír ják a ne vü ket, s úgy dol goz za nak, hogy min den ki csak
a sa ját mű vét lás sa. „Így lesz iga zán ér de kes mind nyá junk nak!” 

2. Amíg szí nez nek, szól hat csen de sen a ze ne, jó ha a cso port ve ze tő jár kál a fes-
 te ge tők kö zött, akit nem za var, az zal be szél get het is. Az el ké szült raj zo kat a
cso port ve ze tő szed je össze, s ami kor mind el ké szül, egy más mel lé tű zi a fal ra. 

3. Ezután kö zö sen meg szem lél jük az al ko tá so kat, s meg kér jük a ta nu ló kat, hogy
pró bál ják meg ki ta lál ni, me lyik mandala ki nek a mű ve. A tip pe ket ír ják a kép
al já ra, a mandala alá. (Nem mu száj min den ki nek min den lap ra tip pel ni.)

4. Aki már felír ta a tipp jét, az leül és meg vár ja a töb bie ket. Vé gül együtt sor ra
vesszük a mű ve ket. A cso port ve ze tő felol vas sa az al ko tó ra vo nat ko zó tip pe -
ket, s meg ké ri az al ko tót, hogy je lent kez zen. Így me gyünk vé gig min den
mandalán, vé gül ar ról be szél ge tünk, ki ho gyan tip pelt, mit szólt tár sai tipp -
jei hez, volt-e, aki re sen ki nem is mert rá.

A meg be szé lés so rán ál ta lá ban meg fo gal ma zó dik: a szín vá lasz tás, a szí nek el-
 ren de zé se, sőt a szí ne zet le nül ha gyott te rek is jel lem zők le het nek al ko tó juk ra.

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai: Va rázs szem (2006)
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Há zi bu li

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: cso ma go lópa pír vagy flipchart, filc tol lak.
A já ték me ne te:
1. Be me le gí tés
Elő re megírt posz te ren (vagy flipcharton) né hány olyan köz mon dást mu ta -
tunk, ame lyek az em be rek kö zöt ti konflik tu sok kal kap cso la to sak. Meg kér jük a
ta nu ló kat, vá lassza nak ma guk nak egyet, ami a leg kö ze lebb áll hoz zá juk. Ve-
 gyük sor ra, ki me lyi ket vá lasz tot ta. Akik ugyanazt vá lasz tot ták, ül je nek egy más
mel lé. Osszák meg egy más sal gon do la tai kat, eset leg azt, ami eszük be ju tott a
mon dás ról. Rö vi den fog lal ják össze a cso por tok, hogy mit üzen nek ezek a ré gi
böl cses sé gek.

Köz mon dá sok

A bé kes ség or vos ság, a ci vó dás mé reg. 
Sze líd be széd meg tö ri a ha ra got.
Az egyetér tés örö met okoz, a vi szály szo mo rú sá got.
A mai ha ra got ha laszd hol nap ra!
A szó is fegy ver.
Min den ki mon dott szó épít vagy rom bol.

A mon dás vá lasz tás sal kiala kult cso por tok együtt ma rad nak a kö vet ke ző feladat -
ban. Szük ség sze rint mó do sít sunk: 4-5 fős cso por tok ra lesz szük ség. 

2. „Csa lád ala kí tás” 
El mond juk, hogy egy olyan prob lé ma hely ze tet fo gunk el ját sza ni, ami bár me lyik
mai csa lád ban elő for dul hat. Min den cso port egy-egy csa lád lesz, te hát:

a) ad ja nak ne vet a sa ját csa lád juk nak, és
b) dönt sék el, ki lesz az apa, az anya, a nagy ma ma, An di, a 16 éves (fő sze -

rep lő) és ki lesz a test vé re (fia ta labb vagy idő sebb is le het). 

3. A prob lé ma, amit meg kell ol da ni
Szó ban is mer tet jük az aláb bi hely ze tet: 

An di és a há zi bu li

An di 16 éves gim na zis ta. Szü lei vel, test vé ré vel és nagy ma má já val él együtt.
Rit kán jár bu liz ni, szü lei na gyon fél tik.
Pén tek es te van, va cso ra után együtt van az egész csa lád. Be szél get nek a he ti
ese mé nyek ről.
An di al kal mas nak lát ja az idő pon tot, hogy el mond ja: egyik osz tály tár sá nak
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hol nap lesz a szü le tés nap ja. Bu lit ren dez, amin az egész osz tály ott lesz. Na-
 gyon sze ret ne el men ni. Igaz, hogy olyan he lyen lak nak, ahon nan csak va sár -
nap reg gel tud nak ha za jön ni, de nem kell ag gód ni, nagy a há zuk, min den ki -
nek lesz he lye. Ígé ri, hogy min den rend ben lesz. 

Feladat: 
– A fő sze rep lő An di mond ja el sa ját sza vai val, miért kell fel tét le nül el men nie a

bu li ba. („Ész ér vek”.)
– Fo gal maz za meg min den csa lád tag, mi a vé le mé nye er ről a bu li ról. Egy más

után, egy mást meg hall gat va nyil vá nít son min den ki vé le ményt. Kér dé se ket is
fel le het ten ni An di nak.

– Ami kor min den csa lád tag meg szó lalt, új ra An di kap szót: ér zel mei ről be szél -
jen (mit érez, ha bíz nak ben ne, mit, ha nem). Ezután be szél het min den csa-
 lád tag az ér zel mei ről.

– Ezután ad dig fo lyik a vi ta, amíg nem tud nak ha tá roz ni. Vé gül kö vet kez het a
dön tés: el me het-e An di a bu li ba. 

4. A dön té sek össze sí té se
A cso port ve ze tő egy posz ter re ír ja fel a meg szü le tő dön té se ket (elő re ne ír junk
fel csak egy-egy ro va tot!) Általában ilyen össze sí tés ké szül het:

A csa lá dok El me het-e A dön tés Volt-e Egyetér tett-e 
An di? mód ja: fel té tel? min den ki?

Nagy csa lád nem
Jó csa lád igen 
Okos csa lád nem
Ré mes csa lád igen

Te hát a csa lá dok „be mon dá sa” alap ján beír juk – kom men tár nél kül – a dön té se -
ket. Utá na kér dez zük meg, ho gyan szü le tett a dön tés (sza va zás, apa vagy anya
dön tött stb.).
Rá kér de zünk, vagy az el hang zot tak ból megál la pít juk és felír juk, ha szab tak va la -
mi lyen fel té telt (ké rik a te le fon szá mot, el kell vin ni a test vért is stb.). Vé gül meg-
 kér dez zük: egyetér tés sel szü le tett-e a dön tés (va la ki meg bán tó dott-e). Az egyes
kér dé sek va ló já ban csak a be szél ge tést irá nyít ják, a leg fon to sabb té nye ket csak
em lé kez te tő nek ír juk fel. 

5. Meg be szé lés
Ami kor min den ki el mond ta, amit sze re tett vol na, új ra néz zük át a dön té se ket.
Mu tas sunk rá a ha son ló sá gok ra és a kü lönb sé gek re. Kér dez zük meg, al kal maz -
ták-e a vá lasz tott köz mon dá sok böl cses sé gét? Ne héz-e jól dön te ni? Hogy érez-
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 ték ma gu kat az egyes sze re pek ben. Fon tos-e, hogy egy csa lád ban kö zö sen dönt-
 se nek? (Mi a fon to sabb, a hol na pi bu li vagy a csa lá di bé ke?) Mi a fon to sabb:
győz ni vagy fi gye lem be ven ni a töb biek ér veit, ér zel meit? Ezek kel a kér dé sek kel
irá nyít ha tó a be szél ge tés. 

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai: Va rázs szem (2006)

A csodakő

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: egy na gyobb kő vagy bár mi lyen jól lát ha tó tárgy
(pl. egy tég la, egy pa pír lap stb.)
A já ték me ne te:
A já ték ve ze tő be mu tat egy kö vet, és azt mond ja, hogy a kő „csodakő”, amely bár-
 mi vé átala kul hat, csak el kell kép zel nünk. A já té ko sok felada ta, hogy egy más
után (tet sző le ges sor rend ben) em lít sék öt le tei ket, hogy mi vé ala kul hat át a „cso-
dakő”. Ha az öt let bör ze va la hol elakad, ak kor a já ték ve ze tő ma ga is se gít het azt
to vább len dí te ni újabb öt let tel.

A já ték meg be szé lé se so rán ér de kes kont rasz tot je lent az előb bi (a fan tá ziát
moz gó sí tó gya kor lat) és egy ob jek tív (leíró) já ték kö zöt ti kü lönb ség: a já té kot
megelő zően ad hat juk azt a felada tot is, hogy min den ki fi gyel je meg a kö vet, és
ad ja ró la a le he tő leg pon to sabb leírást, ki zár va min den szub jek tív té nye zőt. Csu-
 pán a kő kül ső tu laj don sá gait pró bál ja a le he tő leg pon to sab ban leír ni, tér jen ki
for má já ra, alak já ra, szí né re, ta pin tá sá ra. Ezt kö ve tően ke rül het sor a fan tá zia já -
ték ra. Ezt a já té kot több ször is ér de mes más és más tárggyal el ját sza ni, akár több
hé ten át.

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai: Va rázs szem (2006)

Kü lö nös pár be széd

A já ték hoz szük sé ges eszközök: –
A já ték me ne te:
A cso port tag jai al kos sa nak pá ro kat. Min den pár ta lál jon ki egy pár be szé det,
amely két, a cso port va la mennyi tag ja ál tal is mert tárgy, sze mély, je len ség vagy
fo ga lom kö zött tör tén het ne. A gon dol ko dá si idő le tel te után va la mennyi pá ros a
töb biek elé áll va vagy ül ve be mu tat ja a be szél ge tést. A töb biek meg pró bál ják ki-
 ta lál ni, hogy ki ről van szó.

A meg be szé lés so rán tér jünk ki ar ra, hogy mi oko zott ne héz sé get a meg fej -
tés ben. Me lyik volt az a pil la nat, ami kor tól kezd ve tud ta az il le tő, hogy ki/mi a
ki ta lá lan dó felad vány? Ho gyan al kal maz ko dott egy más hoz a két fél a pár be -
széd ben?



156
Dávid Imre

A ké zen fek vő tár gyak után ér de mes a részt ve vő ket egy re „fo gó sabb” felad vá -
nyok ra biz tat ni. Ezek le het nek tör té nel mi vagy iro dal mi sze mé lyek, bár mely
tan tárgy ban megis mert je len sé gek, élő lé nyek, tár gyak, egy ké pen sze rep lő ala-
 kok stb. „pár be szé dei” is.

Kez dő cso port nál a be szél ge té sek na gyon gyor san a legis mer tebb ada tok, is-
 me re tek fe lé te re lőd het nek, így nem ad nak al kal mat a tar ta lom ki fej té sé re és a
cso port ta gok be kap cso ló dá sá ra. Ér de mes fel hív ni a já té ko sok fi gyel mét, hogy a
be szél ge tés ben azt mond ják el, amit egy adott hely zet ben az a tárgy vagy sze-
 mély „érez het”, „gon dol hat”, és nyu god tan hagy ják a töb bie ket bi zony ta lan ság -
ban. Sze mé lyek pár be szé de ese tén te hát ne em lít se nek rög tön az ele jén konk rét
év szá mot és hely színt, va la mint ne ne vez zék né ven egy mást, ami vel na gyon
könnyen beazo no sít ha tó vá vál hat nak.

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai: Va rázs szem (2006)

Lom ta la níts!

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: nagy, el kü lö nü lés re al kal mas tér, a cso port ál tal
gyűj tött anya gok, zsi ne gek, ra gasz tók, ol lók stb.
A já ték me ne te:
1. Al kos sa nak kis  cso por to kat a diá kok (3–5 fő), majd in dul ja nak gyűj tő út ra.

15 perc alatt gyűjt sék össze azo kat a tár gya kat, ter mé sze ti ele me ket a kör nye -
ze tük ből, ame lye ket ka cat nak, fe les le ges hol mi nak, szük ség te len nek ítél nek.

2. A ka ca to kat össze gyűjt ve kap ják az újabb felada tot: ké szít se nek mindezek ből
az élet szá má ra hasznos tár gyi feltételeket. Ön ál ló és együt tes fel hasz ná lá sa
egyaránt le het sé ges a tár gyak nak.

3. Majd ír ja nak hasz ná la ti uta sí tást a leen dő al kal ma zók szá má ra!
A meg be szé lés so rán tér jünk ki ar ra, hogy ott ho ni kör nye ze tünk ben meny-
nyi re ra gasz ko dunk tár gyaink hoz, lom jaink hoz. Szok tunk-e rend sze re sen
lom ta la ní tást tar ta ni? Van nak-e olyan dol gaink, ame lye ket so ha nem volt
még szí vünk ki dob ni, pe dig lát szó lag már tényleg ér ték te len nek tűn nek? Az
al ko tás so rán előbb volt a hasznos tárgy öt le te, és utá na eh hez cél irá nyo san a
gyűj tö ge tés, vagy for dít va?

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai: Va rázs szem (2006).

Dió fes tés

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: fes tés re al kal mas hely, új ság pa pír, fes té kek, ecse-
 tek, diók vagy hun ga ro cell go lyók, ka vi csok.
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A já ték me ne te:
Min den ki kap óriás dió kat vagy nagy mé re tű hun ga ro cell go lyó kat, ka vi cso kat.
A feladat az, hogy fes sék őket szá muk ra tet sző nek/han gu la tu kat ki fe je ző nek.
Több golyó meg fes té sé re is van le he tő ség. Szá ra dás után mu tas sák be al ko tá -
su kat. 

A meg be szé lés so rán kér dez zünk rá ar ra, hogy mennyi re elé ge det tek az el ké -
szült mun ká val. Mennyi re vol tak ké pe sek tény le ge sen meg je le ní te ni ak tuá lis
han gu la tu kat?

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai: Va rázs szem (2006)

Szó lásmon dás ke ve rék

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: tol lak, pa pír la pok és olyan he lyi ség, ahol a kis
 cso por tok kör be ül het nek.
A já ték me ne te:
Elő ké szü le tek: A cso port ve ze tő fel szó lít ja a részt ve vő ket, hogy ala kít sa nak
egyen lő lét szá mú kis  cso por to kat. Ezt kö ve tően el mond egy köz mon dást (pl.
„Amit ma meg te hetsz, ne ha laszd hol nap ra”), amely kö ze pes hosszú sá gú (kb.
12–15 szó tag ból áll). A kis  cso por tok felada ta, hogy a köz mon dás ma gán hang -
zóit el hagy va új ma gán hang zók kal, de a ré gi más sal hang zók meg tar tá sá val al-
 kos sa nak új ér tel mes sza va kat és így új mon da to kat. Például Ma To mi meg Tihi
a Ti szán a ha lász. De hol nap ár?

Egy-egy más sal hang zót egy má sik, „szom széd” más sal hang zó hoz le het kap-
 csol ni, de sor rend jü ket nem le het meg vál toz tat ni. Az a cso port győz, ame lyik
adott idő (kb. 15 perc) alatt a leg több ér tel mes mon da tot tud ja megal kot ni. Min-
 den mon dat 1 pont nak fe lel meg.

A meg be szé lés so rán vi tas suk meg, hogy a cso por ton be lül mi lyen sze re pek
ala kul tak ki. Volt-e ti pi kus öt let gaz da, aki a leg több jó öt let tel szol gált? Ki volt
eset leg passzív, és miért?

A já ték to vább vi he tő, to vább fej leszt he tő olyan for má ban, hogy a ver seny idő
le tel te után fel szó lít juk a cso por to kat, hogy vá lassza nak ki tet szés sze rint lis tá -
juk ból egy új mon da tot, és a cso port va la mennyi tag já nak rész vé te lé vel élő szo-
 bor cso por tot al kot va je le nít sék azt meg.

A „szo bor” va la mennyi tag ja – miu tán feláll tak –, mond jon egy-egy szót,
mon da tot, ki fe jez ve az új je len tést vagy han gu la tot. A töb bi cso port felada ta,
hogy ki ta lál ja a ki vá lasz tott és meg je le ní tett mon dat je len té sét (nem kell pon to -
san az új sza va kat ki ta lál ni, csak a je len tés ére rá jön ni).

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai: Va rázs szem (2006)
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Va rázs szem

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: eset leg szé kek, pa dok, és más kel lé kek (pl. ken dő,
könyv, lab da stb.), de a já ték ezek nél kül is játsz ha tó.
A já ték me ne te:
A já ték ve ze tő el mond ja, hogy a cso port ta gok eb ben a já ték ban megaján dé koz -
hat ják egy mást. Ez az aján dék azon ban nem va la mi lyen most je len  lé vő tárgy,
ha nem egy jö vő nek szó ló kí ván ság, el kép ze lés.
1. Egy diák ül jön ki a cso port elé. A töb biek néz zék meg, és „lel ki sze meik kel”

(a „va rázs szem mel”) pró bál ják meg ki ta lál ni, hogy mi re len ne legin kább
szük sé ge, ho gyan tud ják el kép zel ni az éle tét a jö vő ben, hol lát ják őt, mi vel te-
 vé keny ke dik, me lyek azok a dol gok, ame lyek kö rül ve szik. 

2. Ezek után egyen ként, kü lön-kü lön men je nek oda hoz zá, és egy moz du lat tal
(akár áll va, akár mel lé le tér del ve, ül ve, feküdve), egy-egy mon dat tal je le nít -
sék meg azt a dol got, ame lyet el kép zel tek szá má ra. Mond ják el és mu tas sák
be, hogy az a do log mit kép vi sel: ez le het pél dául egy hűs, ár nyé kot adó fa
„su so gá sa”, le het egy lab da, amely jel ké pe zi a já té kot, le het egy bo ros hor dó,
amely mel lé te le ped ve han go san és jó ked vűen ko tyog, egy íróasz tal, amely el-
 mé lyült mun ka te re pe. Le het egy gyer mek, egy ta nít vány, bár ki és bár mi. Va-
 la mennyi cso port tag oda megy és nyújt va la mit a kö zé pen ülő nek, aki „csu -
pán” kö zé pen ül és meg hall gat min den kit. Ha min den ki megér ke zett, ak kor
a já ték ve ze tő kér je meg a cso port ta go kat, hogy ér ke zé sük ere de ti sor rend jé -
ben egy másután mond ják el is mét ugyanazt a mon da tot, amellyel beáll tak a
kép be, és mu tas sák be hoz zá a moz gást is (ha volt ilyen).

3. Miu tán a cso port meg je le ní tet te a jö vőt, a já ték ve ze tő fel szó lít ja a kö zé pen
ülőt, hogy áll jon fel, és el tá vo lod va, a cso port tal szem be for dul va fi gyel je meg
a ké pet. A cso port ta gok egy más után ek kor is el mond ják mon da tu kat. 

4. Vé ge ze tül az egész ál ló kép egy szer re be szél és mo zog, amíg egy más ra fi gyel ve
vé gül el hall gat nak, és a moz gást be fe jez ve meg ma rad nak egy ál ló kép ben.

A meg be szé lés alatt kér dez zük meg, hogy miért épp azt az aján dé kot vá lasz tot -
ták a cso port ta gok a kint ülő nek. A kint ülő től kér dez zük meg, hogy volt-e ked-
 venc aján dé ka. Mi lyen ér zés volt lát ni-hal la ni az egész cso por tot moz gás ban-
be széd ben aján dé koz va?

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai: Va rázs szem (2006)
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Húsz te vé keny ség, amit sze re tek csi nál ni

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: pa pír lap min den já té kos nak.
A já ték me ne te:
A já ték so rán a cso port ta gok nak sa ját ked velt te vé keny sé gei ken kell el gon dol -
kod ni, majd be szél ni ró la. Ezután egy cso port dön tést kell hoz ni, majd az így
össze gyűj tött te vé keny ség hez 1-1 fog lal ko zást tár sí ta ni. A já ték ban va ló rész vé -
tel kü lö nö sebb fi zi kai ak ti vi tást nem igé nyel.

1. sza kasz:
1. lé pés: A cso port ve ze tő ar ra ké ri a cso port ta go kat, hogy gon dol ja nak olyan te-

 vé keny sé gek re, amit sze ret nek csi nál ni. 
2. lé pés: Be szél je nek ar ról, hogy ki miért sze re ti azt a te vé keny sé get. 
3. lé pés: Kö zö sen ál lít sa nak össze egy lis tát, amin húsz te vé keny ség van. 
4. lé pés: Gyűjt sék ki, hogy a cso port nak van-e ked velt te vé keny sé ge.

2. sza kasz:
1. lé pés: Min den diák egy pa pír lap ra ír ja fel azt a húsz te vé keny sé get, amit a leg-

 job ban sze ret csi nál ni.
2. lé pés: Min den ki ír jon oda min den te vé keny ség hez olyan szak mát, pá lyát (ha

tud, töb bet is), ahol hasz no sí ta ni tud ja azt a te vé keny sé get.
3. lépés: Gyűjt sék össze, hogy me lyik te vé keny ség hez mi lyen szak má kat gyűj töt -

tek.
A meg be szé lés so rán vi tas suk meg, hogy egy-egy te vé keny ség miért le het fon tos
szá munk ra, mi lyen igé nyein ket, szük ség le tein ket elé gí ti ki? Me lyek azok a te vé -
keny sé gek, ame lyek a cso port ban a leg ked ve sebb el fog lalt sá go kat je len tik, és
miért?

A gya kor la tot fel ve zet het jük úgy is, hogy ar ra kér jük a részt ve vő ket, hogy az
el múlt hé ten/hó nap ban/év ben/gim ná ziu mi éveik ben ked velt te vé keny sé gek re is
gon dol hat nak. Így le het be lő le egy kez dő- illetve zá rógya kor lat is, ami kor sze-
 mé lyes él mé nyei ket átgon dol ják és ér té ke lik. Ter mé sze te sen ek kor a pá lya vá -
lasz tás sze re pe hát tér be szo rul. 

Cso por to sít hat juk is a ked velt te vé keny sé ge ket a sze rint, hogy is ko lai vagy
ma gán éle tük höz kap cso ló dik.

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai: Va rázs szem (2006)
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Ki va gyok én, mi va gyok én?

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: A/5-ös mé re tű pa pír la pok, gom bos tű vagy biz to -
sí tó tű.
A já ték me ne te:
1. lé pés: A cso port ve ze tő rö vi den is mer te ti a já té kot, majd ön kén tes je lent ke zőt

kér.
2. lé pés: A já té kos ki megy a te rem ből, a cso port töb bi tag ja pe dig megál la po dik

egy fog lal ko zás ban, me lyet felír nak egy cé du lá ra.
3. lé pés: A vissza hí vott já té kos há tá ra tű zik a cé du lát úgy, hogy ne lás sa, mi van

raj ta.
4. lé pés: Ezután a já té kos kér dé se ket tesz fel a cso port nak, és a cso port tag jai vá-

 la szol nak. (Pl.: Szel le mi vagy fi zi kai fog lal ko zás va gyok? So kat kel lett
„ér tem” ta nul ni? Szük sé ges „hoz zám” kéz ügyes ség?)

5. lépés: A kér dé sek re adott vá la szok ból kell ki ta lál ni, hogy mi lyen szak ma van
felír va a cé du lá ra.

6. lépés: Ha si ke rült ki ta lál ni a szak mát, újabb je lent ke ző vel foly ta tó dik a já ték.
A meg be szé lés ben kér dez zünk rá, hogy oko zott-e va la mi ne héz sé get a
kér dezz-fe le lek já ték ban. Mi től volt jó egy kér dés? Ki tet te fel a leg jobb
kér dé se ket? Ki tet te fel a leg ne he zeb ben meg vá la szol ha tó kér dé se ket?

Elő re megál la pod ha tunk, hogy hány kér dés ből kell ki ta lál ni a felad ványt, il let ve
hogy el dön ten dő vagy kiegé szí ten dő kér dést sza bad fel ten ni. (El dön ten dő kér-
 dés sel ne he zebb.)

Jól kér dez ni nem könnyű. Ez zel a já ték kal a he lyes kér de zés tech ni kát is gya-
 ko rol hat juk. Ha elő ször játsszuk, ér de mes meg be szél ni a kér dés faj tá kat: mit és
ho gyan kell kér dez ni, hogy ered mé nyes le gyen a já ték.

Egy sze rűbb szak mák kal kezd jük, majd fo ko za to san ne he zít sük a szak má kat.
Amennyi ben ke vés bé is mert szak má ra buk ka nunk, úgy a cso port tal be szél jük
meg an nak jel lem zőit. Hív juk fel a ki ta lá ló fi gyel mét, hogy min dig azo no sul jon
a ki ta lá lan dó do log gal, és ma gá ról egyes szám el ső sze mély ben mint szak má ról
(vagy egyéb más ról) kér dez zen. Más té ma kör nél is fel hasz nál hat juk: pl. tör té nel -
mi sze mé lyi sé gek, tu dó sok, iro dal mi ala kok, föld raj zi táj egy sé gek, el mé le ti kér-
 dé sek, sza bá lyok, tör vény sze rű sé gek, ko rok, stí lu sok stb. is sze re pel het nek a cé-
 du lá kon.

Cso por tos feladat ként is játsz hat juk. Ek kor két csa pat ver seng egy más sal a já-
 ték ve ze tő ál tal vagy az egy más nak írt „ki ta lál ni va lók” alap ján.

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai: Va rázs szem (2006)
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Pá lya gyűj tés

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: a „pá lya farajz”, egy flipchart vagy cso ma go ló pa -
pír.
A já ték me ne te:
1. lé pés: A já ték ve ze tő meg ké ri a já té ko so kat, hogy öt let adás ként min den ki so-

 rol ja fel azo kat a pá lyá kat, me lye ket felírt a „pá lya fa” ki töl té se so rán. 
2. lé pés: Ki sebb cso por to kat ala kí tunk (3-4 fő).
3. lé pés: A cso por tok ver se nyez nek, ki tud több pá lyát össze gyűj te ni 3 perc alatt.
4. lé pés: A cso por tok egyen ként fel so rol ják az össze gyűj tött pá lyá kat.
5. lé pés: A já ték ve ze tő a ha son ló fog lal ko zá so kat egy más mel lé ír ja.
6. lé pés: A részt ve vők kö zö sen meg pró bál nak pá lya kö rö ket kiala kí ta ni.
7. lé pés: Ezek kel a pá lyák kal kü lön bö ző cso por to sí tá so kat vé gez he tünk.

A meg be szé lés so rán cso por to sít hat juk a pá lyá kat vég zett ség sze rint; me lyek a
fi zi kai és me lyek a szel le mi mun kák; Ma gyaror szá gon hasz nál ha tó, vagy nem,
mi lyen ké pes sé gek szük sé ge sek az egyes mun kák hoz stb. Me lyik pá lya von zó, és
miért? Me lyik pá lya nem az, és miért? 

Az a cso port, ame lyik 3 perc alatt a leg több pá lyát gyűj ti, va la mi lyen ju tal mat
kap. A pá lyá kat le he tő leg nagy cso ma go ló pa pír ra ír juk, és a já ték so rán vagy vé -
gén füg gesszük ki. Ha a cso port ve ze tő ját szik, ak kor ér de mes a má so dik, har ma -
dik kör ben passzol nia. Így job ban tu dunk fi gyel ni a diák jaink ra, és nem az a cél,
hogy be mu tas suk, mi mennyi pá lyát is me rünk. 

Va riá ciók:
• A cso port ve ze tő ta nár ma gá ban mond ja az ábé cét, az egyik diák megál lít ja.

A ta nár meg mond ja, hogy me lyik be tű nél járt. A cso port tag jai nak az a fel-
ada ta, hogy gyűjt se nek össze mi nél több szak mát, ami az zal a be tű vel kez dő -
dik.

• A cso port ta gok egy más után pá lyá kat mon da nak, az elő ző pá lya utol só be tű -
jé vel foly tat ják. Aki passzol, kiesik a já ték ból. A győz tes ju tal mat kap. A cso -
port ve ze tő je gyez he ti az el hang zott fog lal ko zá so kat. A já ték vé ge fe lé már ne -
héz lesz szak má kat ta lál ni, mi vel na gyon sok szak ma vég ző dik pl. ő-re.
A cso port ve ze tő ta nár vál toz tat hat a sza bá lyo kon, és az utol só be tűt fi gyel -
men kí vül le het hagy ni.

• Fik tív szak má kat is le het ír ni, ez eme li a han gu la tot.
• Há zi feladat nak is felad hat juk. Na gyon jó gyűj tő mun ká ra ad le he tő sé get.

Cso dál koz ni fo gunk, hogy a diá kok mennyi szak mát fog nak össze gyűj te ni.

For rás: Var ga–Gönczi–Pin tér (2004)
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Vo nat fül ke

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: 8 db szék, kis cé du lák, me lyek re a fog lal ko zá sok
ne veit ír juk (kb. 12–16 db)
A já ték me ne te:
A feladat so rán egy szi tuá ciót kell meg je le ní te ni, a ját szók nak egy sze re pet kell
ala kí ta ni. A töb biek meg fi gye lő ként vesz nek részt (ak vá rium gya kor lat).
1. lé pés: A já ték ve ze tő 6–8 ön kén tes je lent ke zőt kér a cso port ból, akik va la -

mennyien húz nak egy cé du lát, mely re elő ze te sen fog lal ko zá sok ne veit
ír tuk. 

2. lé pés: Azután fel hív juk a fi gyel mü ket, hogy a cé du lán ol va sot ta kat tart sák ti-
 tok ban egy más előtt, mi köz ben vé gig kell gon dol niuk, hogy mi jel lem ző
az adott fog lal ko zás ra. 

3. lé pés: Ezalatt a töb biek kel át ren dez zük a ter met.
4. lé pés: A meg fi gye lő já té ko sok leül nek, és megadott szem pon tok alap ján (kér -

dés kul tú ra, kom mu ni ká ciós kész ség, stí lus stb.) kell fi gyel niük a ját szó -
kat.

5. lé pés: A ját szók nak az a felada tuk, hogy sze re pük kel azo no sul va egy vo na ton
va ló uta zást je le nít se nek meg oly mó don, hogy is me ret len utas tár saik -
kal be szél get ve pró bál ják ki de rí te ni, ki nek mi a fog lal ko zá sa.

6. lé pés: Aki nek ki ta lál ták a fog lal ko zá sát, az „le száll hat a vo nat ról”. Utol já ra már
csak két utas ma rad.

Meg be szé lés:
Vé gül össze fog lal juk a já ték ta pasz ta la tait: ki volt a legügye sebb „utas”, me lyik
szak má ról mit le he tett vol na még kér dez ni, ki mi vel tud ná még kiegé szí te ni az
el hang zot ta kat…

A ter met úgy ren dez zük át, hogy kö zé pen egy „vo nat fül két” pró bá lunk kiala -
kí ta ni egy más sal szem ben el he lye zett szé kek se gít sé gé vel. A meg fi gye lő já té -
kosok a „vo nat fül ke” kö rül ül nek le. Ha elő ször játsszuk, ér de mes a ha té kony
kér dés fel te vést gya ko rol ni. (A leg gya ko ribb prob lé ma, hogy nem tud nak mit
kér dez ni, vagy di rekt kér dé se ket tesz nek föl, rög tön rá kér dez nek.)  Ügyel jünk
ar ra, hogy köz is mert fog lal ko zá so kat vá lasszunk, il let ve iga zod junk a cso port
tá jé ko zott sá gá hoz. Ér de mes ak kor ját sza ni, ami kor már több pá lya gyűj tés sel
kap cso la tos já té kot ját szot tak. A já té kot szó ra koz ta tób bá, élet sze rűb bé te szi, ha
fel ké rünk va la kit ka lauz nak, má sok utá noz hat ják a vo nat hang ját stb.
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Jö vő kép

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: pa pír lap, író szer szám min den részt ve vő nek
A já ték me ne te:
1. lé pés: Ar ra kér jük a cso port ta go kat, hogy kép zel jék el, hogy tíz év múl va hol,

ho gyan fog nak él ni, mi lesz a fog lal ko zá suk, lesz-e csa lád juk stb.
2. lé pés: A cso port ta gok ter vei ket, ál mai kat felír ják egy lap ra.

Ha el ké szül tek, min den ki el mond hat ja sa ját jö vő ké pét. Fel te he tően sok ma gas
státusú hi va tás és adott eset ben lu xus kö rül mé nyek lesz nek fel so rol va. Ti pi kus a
„me nő” vál lal ko zó, aki na pi 4-5 órát dol go zik csu pán, és mel let te kondizni, szó-
 ra koz ni jár.

Tíz év nél tá vo lab bi jö vőt nem ér de mes meg je löl ni, mert ne he zen tud ják el-
 kép zel ni ma gu kat en nél idő seb ben. Az ir reá lis nak tű nő ter ve ket a já ték ve ze tő
óva to san kor ri gál hat ja. (Pl. nem biz tos, hogy 25 éves ko rá ra va la ki dip lo más, jól
me nő üz le tem ber és há rom gye re kes apa lesz). 

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai (2006)

Néz zünk szem be a fé le lem mel!

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: kap csos táb lák, ce ru za, pa pír min den ki nek, cso-
 ma go lópa pí rok, író szer szá mok, filc tol lak.
A já ték me ne te:

I. rész

1. Be szél ges sünk a bá tor ság ról! Körkérdésszerűen mond ja el min den ki, kit tart
bátor em ber nek. Van-e olyan iro dal mi film be li vagy bár mely más te rü let ről
is mert hős, fi gu ra, aki meg tes te sí ti a bá tor sá got? A hosszabb-rö vi debb meg-
 szó la lá sok ból bi zo nyá ra ki de rül, hogy a bá tor sá got mind nyá jan po zi tí van ér-
 té kel jük. Va ló szí nű leg el hang zik né hány meg jegy zés, amely sze rint „nem fél
sen ki től”, „sem mi nem fé lem lí ti meg” a bátor em bert. A kör vé gén össze gez -
het jük az el hang zot ta kat, és rá tér he tünk a kö vet ke ző kér dés re.

2. Mi a bá tor ság el len té te? Ki mit gon dol ró la? A bá tor ság el len té te a gyá va ság?
Aki fél, az gyá va? Aki bátor, az so ha nem fél? Eb ben a kör ben nem vár juk,
hogy min den ki meg szó lal jon, csu pán moz gó sít juk a fon to sabb fo gal ma kat
(és ér zel me ket). 

3. Egy fal ra ra gasz tott posz ter re össze gyűjt jük a fél ige ro kon ér tel mű ki fe je zé -
seit: tart va la mi től, resz ket, szur kol va la miért, ag gó dik, re meg, szo rong, pará-
zik stb.
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4. Megál la pít juk, hogy ezek a sza vak kü lön bö ző in ten zi tá sú fé lel met fe jez nek
ki, s ezután kö zö sen meg vizs gál juk, hogy mi től fé lünk. Min den ki kap egy
író lap nagy sá gú pa pír la pot, és meg kér jük, ír ja össze:
a) Mi min den től fél a gye rek? (a sa ját kor tár saik ra gon dol ja nak)

Amint ez zel el ké szül nek, for dít sák meg a pa pírt, és pró bál ják meg össze-
 gyűj te ni.

b) Mi min den től fél a fel nőtt? (a szü leik ko rosz tá lyá ra gon dol ja nak)
Hagy junk időt a ta nu lók nak a gon dol ko dás ra, te remt sük meg az eh hez
szük sé ges csön det, nyu gal mat. Biz tas suk azo kat, akik nek „nem jut eszük -
be sem mi”, hogy gon dol ja nak ba rá taik ra, is me rő seik re, be szél ge té sek re,
ame lyek nek ré sze sei vol tak. Amint min den ki be fe je zi a mun kát, össze-
 szed jük a pa pí ro kat, je lez ve, hogy foly tat juk a té mát.

II. rész
A kö vet ke ző fog lal ko zás ra a cso port ve ze tő az össze sze dett cé du lák ból két posz-
 tert ké szít, s a fog lal ko zás ele jén ki tű zi a fal ra. Fon tos, hogy a posz te rek jól ol vas -
ha tóak le gye nek, s ma rad jon kb. 2/3 rész üre sen a to váb bi kö zös mun ká hoz.
5. Hagy juk, hogy min den ki át néz ze a posz te re ket, ame lyek kb. eze ket tar tal -

maz zák:
Mi től fél a gye rek? Mi től fél a fel nőtt?
– el hagy ják, egye dül ma rad – el ve szí ti a mun ká ját
– az ide ge nek től – vá lás tól
– a na gyob bak tól – a pénz te len ség től
– a dol go zat tól – a fő nö ké től
– hogy meg hal va la ki je – a be teg ség től
– szel le mek től, ufók tól – hogy a gye re ké vel va la mi 
– kia bá lás tól, ve rés től rossz tör té nik

A lis ták né ha na gyon hosszúak, ilyenkor ér de mes cím sza vak ba tö mö rí te ni a cé-
 du lák ra ír ta kat.
6. Kér dez zük meg, mit szól nak a lis ták hoz. Van-e ben ne meg le pő? Hiány zik-e

va la mi? 
Ha szük sé ges, kiegé szít jük a lis tát, eset leg rá mu ta tunk né hány fon tos do log -
ra.

7. Ja va sol juk, hogy lép jünk to vább. Lát juk, hogy mi min den ad okot a fé le lem -
re. Pró bál juk össze szed ni: mi lyen tes ti je lei van nak, ha va la ki fél?
Mit ér zünk, ami kor fé lünk? Mi ből lát juk, hogy fél va la ki?
– össze szo rul a gyom runk, szé dü lünk, – el sá pad, re meg, el fut,
– resz ke tünk, meg der me dünk stb. – moz du lat lan ná vá lik stb.
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A fel so rolt jel lem ző ket szin tén felír juk a fa li posz ter re, majd össze szed jük
azo kat a jel zé se ket is, ame lye ket ak kor ész lel he tünk, ha va la ki tit kol ni akar ja
a fé lel mét:
Meg té vesz tő jel zé sek:
– kiabál, or dít, fe nye get,
– üt, csú fo ló dik, ká rom ko dik,
– han gos ko dik, do bál stb.

Is mét össze gez het jük az ed di gi ta pasz ta la to kat: a fé lel met nem ke rül het jük
el, el ta gad ni sem könnyű, hi szen felis mer he tő tes ti je lei van nak. Mit kezd he -
tünk a fé lel mek kel?

8. Ala kít sunk 2–3 fős cso por to kat. Osszunk felada to kat min den cso port nak
(le he tő leg legalább két cso port kap jon azo no sat). A felada tok le gye nek ak tu-
á li sak, és úgy ír juk meg, hogy se gít sük a gye re ke ket ab ban, hogy a megíran dó
foly ta tás meg győ ző le gyen. Azt a felada tot kap ja te hát min den cso port, hogy
ír ja nak két fé le be fe je zést a ka pott szi tuá ciók hoz.

Pél dák:
A) „A ré gi is ko lám ban na gyon jó vol tam ma tek ból. Az új ban a fel mé rés na gyon

rosszul si ke rült. Fél ni kezd tem, ezért… En nek az lett a kö vet kez mé nye…
Mos tan ra…”

B) „Ré gen tet szik ne kem az egyik osz tály tár sam. He te kig csak néz tem a szü net -
ben, azután több ször együtt men tünk ha za fe lé, és jó kat be szél get tünk. Egyik
nap meg lát tam, hogy szü net ben az is ko la egyik „nagyme nő jé vel” ne vet gél.
Más nap szin tén. Fél ni kezd tem, hogy én már nem va gyok fon tos ne ki. Ez-
után… En nek kö vet kez té ben… Ké sőbb… Most az a hely zet…”

C) „A kol lé gium ban egy végzős, na gyon ked ves volt ve lem már a be köl tö zés kor
is. So kat be szél get tünk, büsz ke vol tam a ba rát sá gá ra. Egy szer köl csön kér te az
új pulcsimat, szí ve sen odaad tam. Azután két szer is pénzt kért köl csön. Nem
mer tem vissza kér ni, ott hon azt mond tam, el vesz tet tem. Fé lek, hogy el ve szí -
tem a ba rát sá gát. So káig gon dol kod tam, mit te het nék, azután… Sok idő be
telt… Most az a hely zet…”

9. Az el ké szült tör té ne te ket felol vas suk (min den vál to za tot). Bi zo nyá ra hu mo -
ros be fe je zé sek is szü let nek, min de ne set re nyil ván va ló lesz, hogy ugyanaz a
hely zet rossz ra és jó ra is for dít ha tó, és sok mú lik raj tunk. 

A bá tor ság ról szó ló be szél ge tést in dít hat juk film rész let tel vagy is mert iro dal mi
mű rész le té vel is. A jól vá lasz tott rész le tek se gí te nek an nak felis me ré sé ben, hogy
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a bát rak is fél nek, csak le küz dik fé lel mü ket, és hogy a fé le lem és a gyá va ság nem
ugyanaz. Ha nem akar juk két rész re bon ta ni a fog lal ko zást, az el ső lis tá zást is 
kö zö sen vé gez het jük. Amennyi ben ezt a megol dást vá laszt juk, ér de mes 2-3 fős
cso por tok ban vé gez tet ni az elő ze tes gyűj tést, majd a cso por tok lis tái ból ké szí te -
ni el a kö zös lis tát. 

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai (2006)

Fé le lem a ka lap ban

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: kis pa pír lap min den részt ve vő nek, egy ka lap.
A já ték me ne te:
A já ték ve ze tő min den részt ve vő nek kioszt egy la pot, a ját szók mindegyi ke ráír a
sa ját lap já ra egy ke vés sé kör vo na la zott, be fe je zet len és le he tő leg ér zé sek re uta ló
mon da tot.
Például: „At tól tar tok, hogy…”
„Nem sze ret ném, ha…”
„Sem mi kép pen sem egyez nék be le, hogy…”
„Na gyon saj nál nám, ha…”
„El aka rom ke rül ni, hogy…”
„Bán ta na, ha…”

Hív juk fel a fi gyel met, hogy nem nyel vi já ték ról van szó, pró bál ják azo kat az ér-
 zé se ket leír ni, ame lyek itt és most vagy ál ta lá ban fog lal koz tat ják őket. Ezután
egy ka lap ba be le dob juk a pa pír la po kat, majd meg kér jük a cso port ta go kat, hogy
min den ki húz zon egy cé du lát, és fe jez ze be a raj ta ta lál ha tó mon da tot, majd
egyen ként ol vas sák fel. A felol va sás után könnyen át vált hat nak já ték ból be szél -
ge tés be. Na gyon jó, tar tal mas be szél ge té sek ala kul hat nak ki. El kép zel he tő, hogy
ak tuá lis, egy vagy né hány em bert is fog lal koz ta tó kér dé sek is elő ke rül nek, amit
sze ret né nek „ki be szél ni”, ezért időt kell rá szán ni.
Va riá ciók:

– a cso port ve ze tő ír mon dat kez dé se ket,
– csak egy fé le mon dat kez dés sze re pel a já ték ban (a cé du lá kon),
– min den ki vissza dob ja a ka lap ba a be fe je zett mon da tot, majd össze ke ve rik,

és egy újabb hú zás után meg pró bál ják ki ta lál ni, hogy ki ír hat ta azt.

For rás: Var ga–Göncz–Pin tér (2004)

Aján dék
A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: a cso port lét szá má nak meg fe le lő szá mú, kb. A/5
mé re tű pa pír lap, író szer szá mok.
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A já ték me ne te:
1. A cso port ve ze tő köz li, hogy hosszú ideig nem fog nak ta lál koz ni, vagy el jött

az utol só gya kor lat ide je. Azt sze ret né, ha min den részt ve vő va la mi lyen
szim bo li kus aján dé kot vin ne ha za. Ezért ar ra kér min den kit, hogy va la -
mennyi csoporttársának küld jön egy-egy pa pí ron va la mi sze mé lyes, csak ne -
ki szó ló aján dé kot, ami ről fel té te le zi, hogy az örül ni fog ne ki. Mond ja el,
hogy a szü le tés na pi vagy ka rá cso nyi aján dé ko zás nál sem an nak az aján dék -
nak örü lünk leg job ban, ame lyik a leg töb be ke rül, ha nem an nak, ami re legin -
kább vá gyunk, és amit sze re tet tel ad nak. Ez ér vé nyes a szim bo li kus aján dék -
ra is.

2. Ezután a kiosz tott pa pí rok ra min den ki felír ja az egy-egy csoporttársának
szó ló szim bo li kus aján dé kát, és aláír ja. Össze hajt ja a pa pírt, és a te te jé re ráír -
ja a cím zett ne vét.

3. Ami kor min den ki ké szen van, „ki pos táz zák” a cé du lá kat, vagyis min den ki -
nek a szé ké re rak ják a ne ki szó lót.

4. Ami kor a cím zet tek elol vas ták, hogy mit kap tak, a részt ve vő ket ar ra kér jük,
hogy ad ja nak a cso port nak rö vid vissza jel zést a ka pott aján dé kok ról. Min-
 den ki nek sze mé lyes jo ga, hogy annyit te gyen köz zé, amennyit akar. Kér jük
meg a cso port ta go kat, hogy a vissza jel zés so rán be nyo má saik ról, ér zé seik ről
is szá mol ja nak be.

For rás: Páskuné–Dávid (2006)

Agyag ér zel mek

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: 5-6 kis cso port mun ká já hoz al kal mas he lyi ség,
ahol min den cso port nak van kü lön mun ka asz ta la. Szük sé ges elő ké szí tett agyag,
víz, meg fe le lő alá té tek, tár gyi fel té te lek a ta ka rí tás hoz.
A já ték me ne te:
1. Cso por to kat al ko tunk (3-4 fő se ket), majd a cso por tok húz nak egyet-egyet az

aláb bi cé du lák ból. A cé du la tar tal mát csak a cso port tag jai is me rik a feladat
vé géig.

Fáj da lom Tü rel met len ség Sze re tet

Meg ve tés Jó kedv Ag go da lom

Fé le lem Meg le pe tés Ret te gés

Gyű lö let Kö zöm bös ség Düh
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2. Meg fo gal maz zuk a felada tot (leír va is átad hat juk): pró bál ják meg a ka pott ér-
 zel met az agyag se gít sé gé vel for má ba ön te ni, tér plasz ti ká ban meg fo gal maz -
ni. Mond juk meg azt is, nem kell fel tét le nül mű vé szit al kot ni, sza ba don dönt-
 het nek arról, hogy mi lyen mó don old ják meg a felada tot. Igye kez ze nek
el kép ze lé sü ket úgy meg va ló sí ta ni, hogy mű vük a szem lé lők szá má ra az adott
ér zel met (is) köz ve tít se.

3. Ad junk 15–20 per cet az al ko tás ra. Biz to sít suk a nyu gal mat a cso por tos mun-
 ká hoz, ha szí ve sen ve szik, szól hat ze ne is.

4. Amíg a ta nu lók dol goz nak, ké szít sük el a kiál lí tó he lyet, aho vá egy más mel lé
ke rül nek az el ké szült al ko tá sok. Te gyünk mindegyik hely re egy kar ton la pot,
amely re ráír hat juk a cso port szá mát (vagy ne vét, ha ad tak ma guk nak ne vet).

5. Az el ké szült mű ve ket kiál lít juk, majd min den cso port húz egy szá mot
(ügyel jünk, hogy ne a sa ját cso port ju két kap ják). A kö vet ke ző feladat az,
hogy ad ja nak cí met an nak a mű nek, amely nek a szá mát ki húz ták. A cím le -
het an nak az ér ze lem nek a „ki ta lá lá sa”, ame lyet sze rin tük a cso port ki fe jez ni
pró bált, de le het asszo ciá ciós is, eset leg ket tőt is ad hat nak.

6. Min den al ko tás kar ton já ra jól ol vas ha tóan ír juk fel ezt a cí met. Ami kor min-
 den cím el ké szült, visszaülünk a kör be. Meg ké rünk min den cso por tot, hogy
mu tas sák be mű vü ket. 

Rea gál hat nak a ka pott cím re, s össze fog lal hat ják al ko tá suk fo lya ma tát. Al ko tá -
suk kar ton já ra – a ka pott cím től el té rő szín nel – ír ják fel az áb rá zolt ér zel met is.

A be szá mo lók vé gén új ra vé gig néz zük az al ko tá so kat, be szél ge tünk az ál ta lá -
ban fel me rült prob lé mák ról. Miért ne héz az ér zel mek ki fe je zé se? Miért ne héz az
ér tel me zés fo lya ma ta?

Ké szít he tünk fo tó kat az el ké szült mű vek ről és al ko tóik ról. A kü lö nö sen jól
si ke rült al ko tá so kat megőriz het jük a cso por tok szá má ra (ha van rá le he tő ség, ki-
éget ve). A fog lal ko zás vé gi rend csi ná lás is le het szertartásszerű: az agyag össze-
 gyú rá sa kor „visszaad juk az ér zel me ket az agyag nak”.

Ha van rá le he tő sé günk, dol goz zunk a sza bad ban. A kész mű vek kel már ér-
 de mes be men ni a te rem be, a cím adás és a be szél ge tés ott ha té ko nyabb le het.
Megen ged het jük a kiegé szí tő anya gok hasz ná la tát is, ha van ilyen igény. Ameny-
nyi ben ki sebb a cso port és sok időnk van, min den cso port ad hat az összes töb bi
cso port mű vé nek cí met.

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai (2006)
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Kü lö nös ki rán du lás

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: olyan he lyi ség, ahol a részt ve vők a pad lón ké nyel -
me sen ha nyatt fek het nek anél kül, hogy egy mást za var nák (vég ső eset ben ké-
 nyel mes fo te lek ben ül ve is el vé gez he tő a gya kor lat).
A já ték me ne te:
Min den ki le fek szik ha nyatt a föld re, és ké nyel me sen el he lyez ke dik. (Ha a cso-
 port prog ram já ban va la mi lyen re la xá ciós tech ni ka is van, úgy aján la tos ezt a
gya kor la tot re la xá ció után el vé gez ni.) A cso port ve ze tő köz li, hogy kö zös uta zás -
ra in vi tál ja őket, ami hez min den ki huny ja be a sze mét. Min den ki fi gyel je a cso-
 port ve ze tő sza vait, és él je be le ma gát a hely ze tek be és ese mé nyek be. Köz li, hogy
időn ként kér dé se ket fog fel ten ni, ami re min den ki csend ben, ön ma gá nak vá la -
szol jon, mi nél őszin téb ben.

A cso port ve ze tő ezután a kö vet ke ző szö ve get mond ja el las san, csen des és
lágy han gon:

Ki rán du lás ra me gyünk egy fo lyó hoz és a kör nye ző he gyek be. Az út szép és
ér de kes lesz, de meg le pe té sek kel és ve szé lyes hely ze tek kel is kell szá mol nunk.
Dönt se el min den ki ma ga, hogy részt kí ván-e ven ni egy iz gal mas, él ve ze tes és
ne héz sé gek kel tar kí tott ki rán du lá son. Ha úgy gon dol ja va la ki, hogy nincs ked ve
hoz zá, ki len ne az a cso port tag, aki eset leg mégis rá tud ná ven ni? Mi vel tud ná rá-
 ven ni? (Itt és a kö vet ke ző kér dé sek után a cso port ve ze tő tart son legalább 10–15
má sod perc szü ne tet, ez zel időt hagy va ki nek-ki nek a vá lasz ra.) Kép zeld el, hogy
va la me lyik cso port tár sad nak nincs ked ve a ki rán du lás hoz. Ho gyan győz néd
meg őt? Ki az, aki vel leg szí ve seb ben együtt len nél ezen a ki rán du lá son? 

Most elér ke zünk együtt a fo lyó hoz, ahol már vár nak a csó na kok, mindegyik -
ben egy hi va tá sos kor má nyos sal. Beülünk a csó na kok ba, ame lyek el kez de nek
csen de sen le fe lé sik la ni a ví zen. Eny he szellő fúj, kel le me sen süt a nap, gyen gén
ring a csó nak, köz ben el ka lan doz nak a gon do la taid. Mi re gon dolsz most, mi jut
az eszed be? Most el kezd hir te len gyor sul ni a csó nak. A fo lyó fo ko za to san össze-
 szű kül, és sod rá sa erő sebb lesz. A ma ga so dó par tok kö zött taj té kos víz vi szi egy -
re gyor sab ban a csó na ko kat. Él ve zed a nagy se bes sé get, egyút tal félsz is tő le.
A csó nak erő sen fo rog és him bá ló dzik. Már lát szik a tá vol ból egy még szű kebb
és még erő sebb sod rá sú sza kasz, ahol a fo lyó ma gas szik lák kö zé szo rul. Le het,
hogy át jut nak a csó na kok raj ta, de ta lán jobb len ne ki száll ni, és váll ra ven ni a
csó na ko kat. Így szá ra zon meg le het ne ke rül ni ve lük a ve szé lyes sza kaszt. Mit te-
 gye tek most? Száll ja tok part ra vagy men je tek to vább a fo lyón? Van-e fé le lem
ben ne tek? Van-e olyan cso port tár sad, aki ar ról sze ret ne meg győz ni, hogy ma-
 rad ja tok a csó nak ban? És te sze ret nél-e va la kit meg győz ni ugyaner ről? Ho gyan?

Min den ki a csó nak ban ma rad. Egy re kö ze lebb van az ör vény lő, ré misz tő
sod rá sú víz. A csó na kok ro han nak, inog nak, fo rog nak, időn ként a szik lák nak
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ütőd nek. A kor má nyo sok nak már nincs ha tal muk fö löt tük. A per cek órák nak
tűn nek. Vé gül az utol só szik la szo ros után a fo lyó hir te len ki szé le se dik és el csen -
de sül. A csó na kok túl van nak a ve szé lyes sza ka szon, a ben ne ülők meg me ne kül -
tek. A cso port in nen gya log foly tat ja út ját a bal kéz fe lől kez dő dő, szur do kok kal
te li, er dők kel bo rí tott he gyek be. Most hogy ér zed ma gad? 

Egy ös vé nyen in du lunk to vább, be az er dők kö zé. A szur dok egy re mé lyebb.
Dél után van, mégis egy re sö té tebb; a nap fé nyé ből egy re ke ve sebb jut be a szur-
 dok al já ra. Nincs más út, nem le het le tér ni a sö tét ös vény ről. Mit érez tek? Fél-
 tek-e va la mi től? Mi től? Hir te len fény pont tű nik fel a tá vol ban. Egy há rom mé ter
ma gas kő fal tű nik elő a szur dok vé gén, amin nem le het át lát ni, csak a mö göt te
meg hú zó dó kas tély tor nyai lát sza nak. A fény a kő fal ba vá gott ka pu fö lött ég.
Oda me gyünk a ka pu hoz, de nincs csen gő, csak egy sú lyos ko pog ta tó a vas tag
tölgy fa ka pun. Be ko pog ta tunk. Ki nyí lik a ka pu egyik szár nya, és egy szür ke kö-
 peny be bur kolt, szür ke csuk lyás alak lép ki elénk. Még a hang já ról sem tud juk
megál la pí ta ni, hogy fér fi vagy nő. Ki le het az is me ret len? Mi rej tő zik a kas tély -
ban? A szür ke kö pe nyes köz li ve lünk, hogy a kas tély egy ha tal mas kincs tár,
amely az em be ri ség leg fon to sabb kin cseit őr zi. Meg le het néz ni a kas télyt és a
kin cse ket, de be lé pő ként min den ki nek ön ma gá ból va la mi kin cset kell ott hagy -
nia. Te mi lyen kin cset hagy nál ott ön ma gad ból? És a tár said? 

Min den ki odaad ja kin csét a szür ke kö pe nyes nek, és be lé pünk a ka pun. Be-
 me he tünk a kas tély ba, meg néz het jük az össze gyűj tött kin cse ket, és sé tál ha tunk
a ha tal mas park ban. Mit ér zel a park ban? Mi lyen a kas tély be lül ről? Mi lyen kin-
 cse ket látsz? Vé gül visszain du lunk a szur dok ba. A ka pu be zá rul mö göt tünk, ha-
 ma ro san a fé nye sem lát szik. Eről te tett me net ben me gyünk vé gig a szur dok mé-
 lyén le vő ös vé nyen. Mi re kiérünk a fo lyó part ra, már es te van, te li hold vi lá gít,
csen des, me leg az éj sza ka. Tá bor tü zet gyúj tunk, megesszük a va cso rán kat. A tűz
mel lett vissza gon do lunk az el múlt nap ra, a ve lünk tör tén tek re. Mi re em lék szel?
Mit je lent ne ked mind az, ami tör tént?

Ezután a cso port ve ze tő min den kit ar ra kér, hogy nyis sa ki a sze mét, és ül jön
a he lyé re. A ki rán du lás vé get ért. A cso port tag jai sor ban felidé zik a tör tén te ket,
és az egyes kér dé sek nél min den ki el mond ja, hogy mi lyen vá la szo kat fo gal ma -
zott meg ma gá ban. Be szá mol nak ér zé seik ről, fan tá ziáik ról a ki rán du lás egyes
pont jain. El mond ják egy más nak, hogy mi lyen kin cset hagy tak ott ma guk ból a
kas tély ban. Vé gül a cso port meg be szé li az egész gya kor lat rá juk tett ha tá sát és
meg fo gal maz ha tó ta nul sá gait.

Ál ta lá ban ked velt gya kor lat, a részt ve vők több nyi re szí ve sen be szél nek a „ki -
rán du lás alat ti” él mé nyeik ről, ér zel meik ről. Ér de kes meg fi gyel ni, hogy más-más
rész le tet emel nek ki a tör té net ből, il let ve so kan nem pon to san em lé kez nek min-
 den ese mény re, ér ze lem re. Ar ra nincs is idő, hogy min den ki min den moz za nat -
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hoz fű ző dő reak ció ját rész le te sen ki fejt se. Olyan is elő for dul hat, hogy a diá kok
kö zül va la ki el szu nyó kál a gya kor lat so rán.

For rás: Ru das (1990)

Kéz-érez

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: egy A/4-es mé re tű pa pír lap és toll min den ki -
nek.
A já ték me ne te:
Min den ki nek kiosz tunk egy la pot, majd meg kér jük, hogy a bal ke zü ket (bal ke -
ze sek a jobb ke zet) raj zol ják kö rül. Ezután az uj jaik he lyé re ír ja nak egy-egy ér-
 zel met, ami azon a na pon jel le mez te őket. (Min den ki 5-5 ér zel met ír be le a rajz -
ba.)
Ha mind annyian el ké szül tek, meg be szél jük a ta pasz tal ta kat, az egyes ér zel mek
eset le ges okait. Mi lyen hely zet hez kap cso ló dott az adott ér ze lem? Mi lyen ér ze -
lem mé ala kul ha tott vol na át? Ál ta lá ban egy nap so rán hány kü lön fé le ér zel met
élünk át? Van-e kü lönb ség az egyes na pok (pl. hét vé ge és hét köz nap) kö zött
ilyen szem pont ból?

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai (2006)

Mit érez a cím lap lány?

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: pa pír lap min den ki nek, né hány na gyobb ala kú
kép (új ság lap, fest mény), mely em be re ket áb rá zol, akik nek va la mi lyen ér ze lem
tük rö ző dik az ar cán.
A já ték me ne te:
A cso port ve ze tő min den részt ve vő nek kioszt egy la pot, majd a kör kö ze pé re egy
ké pet he lyez. Ar ra ké ri a cso port ta go kat, hogy néz zék meg jól a ké pet, majd fo-
 gal maz zák meg ma guk ban, hogy mi lyen ér zel mi ál la pot jel lem zi a ké pen lá tott
sze mélyt (sze mé lye ket). Ezután min den ki el mond ja a sa ját vé le mé nyét. Elő for -
dul, hogy kü lön bö ző ér zel me ket ol vas nak le ugyanar ról a kép ről. Ilyen kor min-
 den ki in do kol ja meg az ál lás pont ját. Ar ra is kér het jük a cso port ta go kat, hogy ír-
 ja nak egy tör té ne tet a ké pen lát ha tó em be rek ről, vagy kép zel jék el és ír ják le, mi
tör tént ve lük ko ráb ban és mi fog tör tén ni az áb rá zolt je le net után. Egy-egy iro-
 dal mi mű ből is kiemel he tünk ér zel me ket tük rö ző mon da to kat, és azok kal kap-
 cso lat ban is ad ha tunk ha son ló felada to kat.

A meg be szé lés so rán tér jünk ki ar ra, hogy mi től volt könnyű/ne héz felis mer -
ni az adott ér zel met a ké pen. A já ru lé kos in for má ciók (kör nye zet, ru há zat stb.)
mennyi ben se gí tet ték a felis me rést?

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai (2006)
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„Happy end?”

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: elő re el ké szí tett, „pre pa rált”, úgy ne ve zett „iro dal -
mi szak fo lyó ira tok ból” szár ma zó új ság cik kek má so la tai.
A já ték me ne te:
A cso port ve ze tő a cso port ta go kat egyi kük ki vé te lé vel (ő lesz a kí sér le ti sze mély)
elő ze te sen be ta nít ja. A felada tuk az lesz, hogy egy kü lön er re a cél ra ké szí tett ál-
 lí tó la gos új ság cikk fény má so la tát lo bog tat va ér kez ze nek a fog lal ko zás ra. Fon tos,
hogy a má so lat úgy néz zen ki, mint ha egy te kin té lyes, köz is me r ten igaz mon dó
új ság ból szár maz na. A cikk tar tal maz za azt az új tu do má nyos ál lás pon tot, hogy
a Ró meó és Jú lia va ló já ban egy „happy enddel” vég ző dő mű. Fon tos, hogy a cikk
író ja ként hí res egye tem/ek még hí re sebb pro fesszo ra/i le gyen/ek fel tün tet ve.
Eset leg még to vább presszio nál ha tó az ép el mé jé nek ere jé ben bí zó kí sér le ti sze-
 mély az zal, hogy ál ta la nem lá tott (lát ha tott) kul tu rá lis té vé mű so rok be szél ge té -
sei re hi vat ko zik a cso port köz is me re ten kom pe tens nek tar tott tag ja is. A be ta ní -
tott cso port ta gok kö zött le het még egy, aki az ele jén nem hi szi el az egé szet, de
ké sőbb fo ko za to san meg ha jol az ér vek előtt (pl. Ró meó és Jú lia gya kor la ti lag át-
él het te a sze re lem él mé nyé nek min den ele mét, vagy a két el len sé ges csa lád a kö -
zös gyász ha tá sá ra meg bé kél egy más sal).

Ér de mes olyan té mát vá lasz ta ni, ami a cso port, il let ve a kí sér le ti sze mély ér-
 dek lő dé si kö ré be tar to zik. A kí sér le ti sze mély ki vá lasz tá sa kor mér le ge len dő
szem pont, hogy ő le gyen az, aki beava tott ként ne ve tés sel vagy más mó don le lep -
lez né a já té kot.

A já ték vé gét a tény le ges vagy lát szó la gos meg győ zés, eset leg a meg győ zés si-
 ker te len sé ge je len ti.

A meg be szé lés, elem zés köz ben tér jünk ki ar ra, hogy a má sok kal va ló érint-
 ke zés hat vé le mé nyünk re és vi sel ke dé sünk re is. A túl zott al kal maz ko dás
ugyanúgy problémát je lent het, mint an nak (al kal maz ko dás) hiá nya. Az al kal -
maz ko dás hiá nya, a több ség gel va ló szem be ke rü lés a lel ki prob lé má kon túl ki-
 re kesz tő dés hez is ve zet het, míg az ön ál ló vé le mény és meg győ ző dés feladá sa
má sok aka ra tá nak vég re haj tó já vá zül leszt he ti az egyént.

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai (2006)

A fő nök ta ná csá ra

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: né hány zacs kó cu kor, író esz kö zök, pa pír la pok.
A já ték me ne te:
Is mer tes sük az alap ve tő já ték sza bá lyo kat: Min den ki őszin tén tár ja fel gon do la -
tait, ér zé seit. Min den kit fi gyel me sen hall gas sunk meg. Ké ré sein ket ud va ria san
fo gal maz zuk meg.
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A cso port ta gok kö zül a leg… szem pont (pl. leg ma ga sabb, leg jobb ta nu ló, leg ko -
ráb ban éb re dő) alap ján vá lasszunk „fő nö kö ket”. Min den fő nök ta lál jon ki öt
uta sí tást (erő szak, megalá zó hely zet nem sze re pel het kö zöt tük), amit a cso port -
ta gok kal vég re kell haj tat niuk. A cso port nak csak azo kat az uta sí tá so kat kell vég-
 re haj ta ni, ami „A fő nök azt pa ran csol ja, hogy …” mon dat résszel kez dőd nek, a
töb bit nem. A fő nök a pa ran csot leg job ban vég re haj tót ju tal maz za egy szem cu-
 kor ral.

Amennyi ben vég re hajt ha tat lan nak ítélt pa ranccsal ta lál ja ma gát szem be a
cso port, be szél jék meg, hogy miért nem hajt ják azt vég re (el len sze gü lés, ta nács -
ta lan ság, el lent mon dá sos uta sí tás, nyil ván va ló té ve dés). Egy sze rű-e má sok pa-
 ran csá ra hall gat ni? Mi lyen ér zés má sok nak pa ran csol ni, ta ná csot ad ni?

A já ték vé gén a cso port ta gok ír ja nak össze mi nél több őket kö rül ve vő, ha ta -
lom mal ren del ke ző sze mélyt, és be szél jék meg, hogy mi ként tud ják ná luk elér ni
el kép ze lé seik meg va ló sí tá sát.

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai (2006)

„In ni vagy nem in ni!”

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: író szer szá mok, pa pír la pok.
A já ték me ne te:
A gya kor la tot cél sze rű 3-4 fős cso por tok kiala kí tá sá val kez de ni. Az egyes cso-
 por tok gyűjt se nek mi nél több olyan szem pon tot, ami szerintük a fia ta lok al ko -
hol fo gyasz tá sát legin kább mo ti vál ja. Az össze gyűj tött mo tí vu mo kat ál lít sák
gya ko ri sá gi sor rend be. A leg gyak rab ban sze rep lő mo tí vu mo kat ér de mes meg-
 be szél ni, és fel tár ni azo kat a le he tő sé ge ket, ame lyek kel csök ken te ni le het ezek
ere jét. 

A meg be szé lés so rán vi tas suk meg, hogy va jon az iga zi egyé ni ség nek meny-
nyi re kell iga zod nia a tár sa ság tag jai hoz. Csak al kal maz ko dunk a kör nye ze tünk -
höz, vagy ala kít juk is azt? Mi tör té nik, ha va la ki a tár sa ság rá be szé lé se el le né re is
ki tart amel lett, hogy nem fo gyaszt al ko holt? Ér de mes vé gig gon dol ni, hogy az al-
 ko hol fo gyasz tás eluta sí tá sáért cse ré be ki mit tud felaján la ni a kö zös ség nek (pl.
vicc me sé lés).

A já ték bár mi lyen más „nép sze rű” ká ros szen ve déllyel (pl. do hány zás, ká bí -
tó sze re zés) kap cso lat ban meg szer vez he tő. A cso por tok há zi bu li kat is ren dez het -
nek, ahol azon kell fá ra doz ni, hogy mi nél ke ve sebb szeszes ital fogy jon (pl. az
üdí tők van nak szem előtt, az al ko ho los ter mé ke ket kü lön kér ni kell, és a po ha rak
mé re te is ki sebb a meg szo kott nál vagy nin cse nek so ha te le tölt ve). Amennyi ben
a kö zös sé get is érin tő al ko hol fo gyasz tás miatt be kö vet ke zett tra gé diák is is mer -
tek, cél sze rű le het azo kat is kö zö sen meg be szél ni, és meg ke res ni a vá laszt ar ra,
hogy mi ként le he tett vol na el ke rül ni a bajt.
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A cso por tok ál tal leg gyak rab ban em lí tett al ko hol fo gyasz tá si mo ti vá ciók: a
tár sa ság el vár ja az al ko hol fo gyasz tást, ki gú nyol ják azo kat, akik nem isz nak; se gít
a bá nat, szo mo rú ság le küz dé sé ben; fo koz za a jó han gu la tot; old ja a gát lá so kat;
könnyí ti az is mer ke dést. Meg fo gal maz zák, hogy az al ko hol fo gyasz tás ténylege-
sen része az em be ri kul tú rá nak, de a mér ték te len ség tra gé diá hoz ve zet het, és
tönk re te he ti az em be ri kap cso la to kat. Pont azért szo rul hat ki va la ki egy kö zös -
ség ből, mert nem mé ri fel az al ko hol rá gya ko rolt ha tá sát, így kon for mis ta ma-
 ga tar tá sú cso port tag ból non kon for mis ta baj ke ve rő vál hat.

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai (2006)

„Áll ha ta tos ság pró ba”

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: eset leg vi deo ka me ra, televízió, vi deo mag nó a já -
ték rög zí té sé hez és vissza né zé sé hez (nem fel tét le nül szük sé ges).
A já ték me ne te:
Kér jünk fel né hány ön ként je lent ke zőt, hogy a kö vet ke ző já ték hoz rö vid idő re
hagy ják el a ter met. A bennmaradóknak mond juk el, hogy az ő felada tuk ki ta -
lál ni olyan hely ze te ket, ame lyek kel ko mo lyan pró bá ra te he tik az egyen ként be-
ér ke ző cso port tár saik el lenál ló ké pes sé gét. A pró ba té te lek le he tő leg vál to za tos
és hu mor ral is meg tűz delt szi tuá ciók le gye nek, (pl. kér jék meg az „el len ál lót”,
hogy lép jen kö ze lebb, aki ha egyet len lé pést is tesz, ter mé sze te sen nem tud ta
tel je sí te ni a felada tát). A rö vid meg be szé lé se ket kö ve tően, egyen ként hív juk be
az „ellenálló jelölteket”. Is mer tes sük ve lük a felada tot, azaz kö zöl jük ve lük, hogy
a cso port ál tal kiala kí tott szi tuá ció ban min den fé le kép pen a cso port aka ra ta el-
 le né re kell cse le ked nie. Az összes je lölt pró ba té te le után be szél jük meg a ta pasz -
ta la to kat. Ki nek mi volt a felada ta, mennyi re si ke rült vég re haj ta ni az el kép ze lé -
se ket? Mi lyen tár gyi fel té te le ket, tak ti ká kat ve tet tek be a já té ko sok a cé lok
eléré se ér de ké ben?

Cél sze rű, ha a cso port ve ze tő né hány tip pet ad a bennmaradóknak a pró ba té -
te lek kel kap cso lat ban. Ér de mes olyan ki hí vá so kat is beépí te ni a pró ba té tel be,
ami ről köz is mert, hogy az „el lenál ló” ne he zen tud majd ne met mon da ni (pl.
köz is mer ten édes szá jút cso ki val kí nál ni). A cso port ve ze tő fel ve he ti vi deo ka me -
rá val az egyes je le ne te ket, és a vé gén kö zö sen meg ke res he tők azok a pon tok,
ame lyek nél már el dőlt, hogy ki nek a tak ti ká ja fog be vál ni. A pró ba té te lek ki ta lá -
lá sa és el ját szá sa ne ve gyen 5–10 perc nél hosszabb időt igény be. Amennyi ben
lát ha tóan le he tet len el csá bí ta ni az „el len ál lót”, di csér jük meg, hogy kiáll ta az áll-
 ha ta tos ság pró bát.

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai (2006)
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„Kon for miz mus ké pem”

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: asz ta lok és szé kek, rajz esz kö zök, na gyobb mé re tű
pa pír la pok, szí nes és fe ke te-fe hér új sá gok, szí nes la pok, fo lyé kony ra gasz tó, ra-
 gasz tó sza lag, ol lók, eset leg vi deo ka me ra, vi deo mag nó, televízió (nem fel tét le nül
szük sé ges).
A já ték me ne te:
Kér jük meg a cso port ta go kat, hogy 2-3 fős cso por tok ba tö mö rül ve ké szít se nek
olyan pla ká tot, amellyel be mu tat ják, hogy mit je lent szá muk ra a kon for miz mus.
A mű vek el ké szül te után min den ki mu tas sa be al ko tá sát. Hall gas sunk meg min-
 den kit a lá tot tak kal kap cso lat ban. Be szél jük meg, hogy mi je len tett szá muk ra
ne héz sé get az al ko tá si fo lya mat ban. Mi lyen sze re pek ala kul tak ki a kis  cso por -
ton be lül? Mennyi re volt har mo ni kus az együtt mű kö dés a cso por ton be lül?

Elő ze te sen meg kér het jük őket ar ra is, hogy ké szít se nek te le pü lé sü kön olyan
fo tó kat, eset leg film fel vé te le ket, ame lyek se gít sé gé vel be mu tat hat ják a té má hoz
kap cso ló dó gon do la tai kat. Köz is me re ten gondolatgazdag cso port ese tén ér de -
mes „há zi feladat”-nak kiad ni a mű el ké szí té sét, így ma rad hat elég idő a be mu ta -
tás hoz és a vé le mé nyek, gon do la tok meg be szé lé sé hez.

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai (2006)

„Ne mek ar ca”

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: tá gas terem (eset leg könyv tár), ahol a cso por tok
fél re vo nul hat nak és a tel jes cso port kö zös mun ká já ra is al kal mas, televízió,
olyan tet sző le ges film rész let, amely ben be mu tat ha tó egy-egy jel lem ző fér fi- és
nő ideál; író esz kö zök, né hány, lá nyok és fiúk szá má ra író dott új ság, di vat lap és
könyv, ré gi és/vagy újabb ru ha da ra bok (sze rep hely zet től füg gően).
A já ték me ne te:
1. A cso port ve ze tő mintegy rá han go lás ként le ve tí ti az ál ta la vá lasz tott film rész -

le tet, majd fel ké ri a cso port ta go kat, hogy ala kít sa nak hár mas cso por to kat
(le he tő leg le gyen min den cso port ban 1 fiú és 1 lány, de ha a ne mek ará nya
nem meg fe le lő, ak kor sincs baj, hi szen sze re pe ket fog nak ját sza ni, ame lyek -
ben meg ta lál ha tók lesz nek az ál ta luk el kép zelt sze rep hez tar to zó ak tuá lis sze-
 rep el vá rá sok is). 

2. A „triádok” meg kap ják a sze rep hely ze tek leírá sát, amelyek leírá sát csak az
adott cso port is mer he ti meg, azaz a cso por tok egy más felada tait nem. Min-
 den triádban egy ren de zői, egy női és egy fér fi sze re pet kell el ját sza ni. A sze -
rep hely zet le he tő leg olyan le gyen, ahol „ti pi kus” fér fi-női sze re pe ket kell 
el ját sza ni. A kiala kít ha tó hár mas cso por tok szá má tól füg gően le het a sze rep -
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hely ze tek szá mát ala kí ta ni. Ér de mes tör té nel mi ko rok hoz és/vagy az adott
kor ban (pl. kö zép ko ri, új ko ri, il let ve mai vi szo nyok kö zöt ti) élők tár sa dal mi
hely ze té hez (pl. ne mes, polgár, mun kás, ér tel mi sé gi) kö tő dő sze rep hely ze te -
ket te rem te ni. 

3. A cso port ve ze tő még a mun ka meg kez dé se előtt fel tét le nül hív ja fel min den -
ki fi gyel mét ar ra, hogy az ép pen né ző ként funk cio ná lók fi gyel jék meg az
egyes sze re pek el ját szá sa kö zöt ti kü lönb sé ge ket, és a „da ra bok” ne le gye nek 5
perc nél hosszab bak.

4. A triádok a kb. 15 per ces fel ké szü lé si idő le tel té vel ad ják elő pro duk ció ju -
kat.

5. Az előadá sok meg te kin té se után kö vet kez zen a meg be szé lés, amely nek so rán
elő ször hagy juk, hogy a ren de zők és a sze rep lők el mond ják gon do la tai kat,
majd tér jünk ki az egyes ko rok hoz és tár sa dal mi cso por tok hoz is kö tő dő fér -
fi-női sze re pek kel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek re és ezek le het sé ges
ma gya rá za tai ra.

Kü lö nö sen „jár juk kö rül”, hogy:
– Ki, mit és miért ját szott vol na más ként?
– Mennyi ben túl zó vagy hiá nyos egy-egy fi gu ra?
– Mi az, ami ki fe je zet ten fér fi és nő kö zöt ti fél reér té sen ala pul?
– Meg fi gyel he tő-e a ha gyo má nyos fér fi-női sze re pek kö zöt ti át fe dés? Ha

igen, mi le het a ma gya rá za ta?
– Vé ge ze tül, néz zünk kö rül a cso por ton be lül, és ke res sünk olyan sze re pe -

ket, ame lyek ki fe je zet ten a cso port lá nyai hoz, il let ve fiai hoz kö tőd nek, va-
 la mint olya no kat is, ame lyek „uniszex” megíté lés alá es nek.

Ki sebb lét szá mú cso port nál a meg be szé lé se ket az egyes előadá sok kö zé is be le -
het il lesz te ni, de az összeg ző meg be szé lést sem mi eset re sem sza bad el hagy ni.
Ha a kel lé kek ből na gyobb vá lasz ték biz to sít ha tó, meg fe le lő szor tí ro zás sal (az
azo nos tí pu sú sze rep hely zet hez va lók do bo zok ba he lye zé sé vel) job ban kö rül ha -
tá rol ha tó az egyes ka rak te rek meg for má lá sa. A tör té nel mi vo nat ko zá sok ki ha -
gyá sá val, csak mai té mák hoz kap cso ló dó sze rep hely ze tek is vá laszt ha tók.

A re mél he tő leg él ve ze tes előadá sok jó han gu la tot te rem te nek. A sze rep lők
szá má ra jó le he tő ség nyí lik a kü lön bö ző ne mi sze re pek be mu ta tá sá ra, mely nek
so rán a jel leg ze tes sé gek „ki dom bo rí tá sá val” az el len té tes ne mek re jel lem ző,
nem ép pen ked velt tu laj don sá go kat is hang sú lyoz hat nak. A kö zös meg be szé lés
so rán fel tár ják a ne mi sze re pek hez kö tő dő ál ta lá nos el vá rá so kat. Kü lönb sé get
tud nak ten ni a bio ló giai adott sá gok ból és a tár sa dal mi-kul tu rá lis jel leg ze tes sé -
gek ből le ve zet he tő ele mek kö zött. Felis me rik a mo dern tár sa dal mak ra jel lem ző
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ru gal ma sabb szem lé let mó dot, azaz sok kal szim pa ti ku sab bak, beil lesz ke dőb bek
le het nek azok az egyé nek, akik nem csak a ha gyo má nyos ne mi sze re peik nek
meg fe le lően tud nak vi sel ked ni.

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai (2006)

„Kar rierne me sí tés”

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: cso ma go ló pa pír, táb la, pa pír la pok, író szer szá -
mok.
A já ték me ne te:
1. A cso port ve ze tő kez de mé nyez zen be szél ge tést ar ról, hogy fér fi és nő kö zött

nem csak bio ló giai szem pont ból, ha nem a mun ka vi lá gá ban be töl tött sze re -
pük sze rint is van nak kü lönb sé gek. Kér je meg a cso port tag jait, hogy 10 perc
alatt ír ja nak le mi nél több fog lal ko zást. 

2. A megadott idő le tel té vel ala kít sa nak 3 fős ki sebb cso por to kat. A cso por tok
vo nul ja nak fél re, és vá lo gas sák kü lön a fog lal ko zás hal maz ból a csak fér fiak -
hoz és a csak nők höz il lő ket. Min den ki vá lasz tott fog lal ko zás hoz ren del je nek
hoz zá egy olyan tu laj don sá got, ame lyik ről úgy gon dol ják, hogy fel tét le nül
hoz zá tar to zik. 

3. Kö rül be lül 20 perc el tel té vel kér jük meg a cso por to kat, hogy ol vas sák fel a
fog lal ko zás-tu laj don ság pá ro kat. A cso port ve ze tő még a felol va sás előtt kér je
meg a töb bie ket, hogy amennyi ben nem ér te nek egyet a hal lott be so ro lás sal,
je lez zék azt. A vi tás fog lal ko zás-tu laj don ság párt a cso port ve ze tő ír ja fel a
cso ma go ló pa pír ra vagy a táb lá ra.

4. A felol va sá so kat kö ve tően be szél jük meg, hogy mi vel ma gya ráz ha tók a be so -
ro lá sok ról és/vagy a hoz zá ren delt tu laj don sá gok ról al ko tott el kép ze lé sek.
Mennyi re le he tett tu da tos és mennyi re ösz tön sze rű az al kal ma zott be so ro -
lás?

A mind két nem szá má ra el kép zel he tő fog lal ko zá sok har ma dik cso port ba is so-
 rol ha tók, és eb ben az eset ben jól kiemel he tő vé vál nak a fér fiak ra és nők re egya-
ránt jel lem ző tu laj don sá gok.

A gya kor lat so rán a cso port ta gok felis me rik, hogy a fog lal ko zás meg vá lasz -
tá sa és a kar rier épí tés szem pont já ból mennyi re meg ha tá ro zó az a tár sa da lom -
ban lé te ző, va ló já ban tu dat ta lan ideo ló gia, ami már kisgyermekkorától kezd ve
mintegy pre desz ti nál ja a fér fit és a nőt az ún. fér fias és nőies te vé keny sé gek vég-
 zé sé re.

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai (2006)
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„Nemjel lem zők”

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: cso ma go ló pa pír, le he tő leg két kü lön terem, pa-
 pír la pok, író esz kö zök.
A já ték me ne te:
A cso por tot bont suk két kü lön – csak fiúk ból és csak lá nyok ból – ál ló csa pat ra.
Mind két csa pat kap jon egy-egy cso ma go ló pa pírt (vagy nagy mé re tű más pa pír -
fé le sé get). Kér jük meg a csa pa to kat, hogy vo nul ja nak kü lön, és a ka pott cso ma -
go ló pa pír egyik fe lé re ír ja nak össze mi nél több, a má sik nem re jel lem ző olyan
tu laj don sá got, ame lyi ket va la mi lyen ok ból nem ked vel nek. Tíz perc el tel té vel
kezd je nek a pa pír má sik fe lé re olyan tu laj don sá go kat össze gyűj te ni, ame lye ket
ma guk ra jel lem ző nek tar ta nak, és azt gon dol ják, hogy a má sik nem hez tar to zók
eze ket va ló szí nű leg nem ked ve lik. Újabb tíz perc el tel té vel a két csa pat ül jön
össze, mu tas sák be egy más nak „gyűj té sei ket”, majd be szél jék meg gon do la tai -
kat. Be szél jék meg, hogy a má sik nem ho gyan rea gál többnyire ezek re a tu laj -
don sá gok ra.

A csa pa tok a kö zös te rem be gyű lés előtt he lyet is cse rél het nek, ahol sza ba don
meg vi tat hat ják az ak tuá lis lis tá kat, be je löl he tik a sze rin tük leg ta lá lób ba kat, és
ki vá laszt hat ják a vé le mé nyük sze rint nem odail lő ket. A lis ták ál ta lá nos ság ban
jól tük rö zik ko runk vé le ke dé sét a „ti pi ku san” női és fér fi tu laj don sá gok ról. Le-
 het nek kö zöt tük olya nok is, ame lyek ki fe je zet ten az adott kö zös ség va la mely
élet hely ze té hez kö tőd nek, így kü lö nö sen sa ját ja ként ke ze li a cso port egé sze. 

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai (2006)

„In ter jú a má sik kal”

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: pa pír la pok, író szer szá mok, dik ta fon, eset leg vi-
 deo ka me ra televízióval.
A já ték me ne te:
A já ték el ső sza ka szá ban (kb. 15 perc) min den részt ve vő kap jon pa pír la pot és
író esz közt. Kér jük meg őket, hogy kép zel jék ma gu kat diák ri por ter nek. Vá lasz-
sza nak ma guk nak egy ve lük azo nos ne mű is mert sze mélyt, és ké szít se nek ve le
egy kép zelt ri por tot. Je gyez zék le az ál ta luk fel ten ni kí vánt kér dés éket, és vá zol -
ják a re mény be li vá la szo kat. A jegy ze tek el ké szül te után kér je nek fel egy, a ter ve -
zet től el té rő ne mű cso port tár sat, hogy játssza el a ri port alany sze re pét. Köz ben
fi gyel jen ar ra, hogy a kér dé sei re ka pott vá la szok mennyi re egyez nek meg az ál ta -
la el kép zel tek kel. Amennyi ben le he tő ség van rá, cél sze rű ka me rá val rög zí te ni a
ri por to kat, így vissza néz ve könnyeb ben fel fe dez he tők azok a za va rok, időn ként
ko mi kus hely ze tek, ame lyek a ter ve zet től el té rő ne mű alany megin ter jú vo lá sa
miatt áll nak elő.
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Min den egyes ri port vé gén ele mez zük a ri por ter és a ri port alany ész re vé te -
leit. Tér jünk ki ar ra is, hogy ki és mennyi re tar tot ta si ke res nek vagy si ker te len -
nek a be szél ge tést. Mit kér de zett vol na más ként, ha elő re tud ja, hogy a ri port -
alany sze re pét egy a má sik nem hez tar to zó nak kell el ját sza nia.

A gya kor lat nem csak egyé ni, ha nem cso port bon tás ban is el játsz ha tó. Ek kor
a kér dé se ket és a re mény be li vá la szo kat a cso port ta gok kö zö sen fog ják összeír ni.
A ri port alany le het a gya kor lat ve ze tő ál tal megadott va lós vagy el kép zelt sze-
 mély (pl. me se hős) is. 

A já ték azon túl, hogy jó han gu la tot te remt, igen ta nul sá gos is. A részt ve vők
felis me rik, hogy mennyi re kü lön bö ző dol gok ér dek lik a női és fér fi  kér de ző ket,
illetve mennyi re ne héz meg fe le lő vá la szo kat ad ni és kap ni, ha nem várt kö rül -
mé nyek ne he zí tik a kom mu ni ká ciót.

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai (2006)

A bi za lom pró bái

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: ele gen dő fi zi kai tér a gya kor la tok jel le gé nek meg-
 fe le lően, pok róc.
A já ték me ne te:
Ez egy olyan gya kor lat sor, amely nek ré vén a cso port ta gok meg ta pasz tal hat ják a
töb biek be ve tett bi za lom mér té két. Egy sze rű fi zi kai gya kor la tok ré vén tör té nik
mindez, fon tos a tel jes nonverbalitás a gya kor la tok vég re haj tá sa so rán.

(a) Bi zal mi esés
• Aján la tos, hogy a pá rok egy mást kö vet ve dol goz za nak; csak idő hiány in-

 do kol hat ja a pár hu za mos mun kát.
• A pár egyik tag ja hát tal áll a má sik nak. A má sik kb. 1,0–1,5 m-re mö gé áll,

fe lé je for dul, egyik lá bát elő re, má sik lá bát hát ra te szi, kis sé ru góz va, kar ját
te nye ré vel fel fe lé elő re tart ja – oly mó don, hogy a hát raeső part ne rét hó-
 nal já nál fog va el kap has sa. Jel adás ra a hát tal ál ló kar ját comb já hoz szo rít -
va, me rev test tel hát ra dől.

• Ezután a pár tag jai sze re pet cse rél nek.

(b) Az in ga nyel ve
• A cso port ta gok szo ro san egy más mel lé, kör be áll nak. A kör mintegy 2 m

át mé rő jű le gyen.
• Az egyik cso port tag a kör kö ze pé re áll: ő „az in ga nyel ve”. Be csu kott

szem mel, comb já hoz szo rí tott kar ral, me rev test tel el dől egy tet szés sze-
 rin ti irány ban. Akik fe lé dől, azok kéz zel fel tart ják, nem en ge dik eles ni,
majd egy tet szés sze rin ti má sik irány ba lö kik.
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• Kb. egy perc után „az in ga nyel ve” cse rél egy má sik cso port tag gal, és így
foly ta tó dik, amíg min den ki re sor nem ke rül.

(c) Lif te zés
• Egy cso port tag le fek szik a föld re ki nyúj tott test tel, ha nyatt, kar jai a comb -

ja mel lett, sze me be csuk va. Va la ki a fe jé hez áll, a töb biek kétol dalt, a vál lá -
tól a láb fe jéig. Min den ki le gug gol, és mind két ke zü ket úgy rak ják a fek vő
alá, hogy an nak a tes te a te nye rü kön nyu god jon.

• A ve ze tő je lé re a cso port ta gok na gyon las san a le ve gő be eme lik a fek vőt
olyan ma gas ra, ami lyen re biz ton sá go san tud ják. Majd – szin tén ve zény -
szó ra – elin dít ják le fe lé. Kö zép ma gas ság ban megáll nak, és elő re-hát ra
rin gat ják óva to san. Vé gül las san megint leeresz tik oly mó don, hogy tel je -
sen pu hán ér jen föl det.

• Ezután a lif te ző he lyet cse rél va la ki vel, és a gya kor lat így foly ta tó dik to-
 vább.

Mind há rom gya kor lat tal kap cso lat ban fel hív juk a fi gyel met arra, hogy aka ra ta
el le né re sen kit se kény sze rít sünk a rész vé tel re. Mindegyik já ték után a tel jes cso-
 port ban be szél jük meg a ta pasz ta la to kat. Mennyi re mer ték elen ged ni ma gu kat,
mi lyen ér zés volt tel je sen a töb biek re ha gyat koz ni eb ben a fi zi kai lag tel je sen bi-
 zony ta lan hely zet ben?

A meg be szé lés után min den cso port ta got meg ké rünk ar ra, hogy tölt se ki
A bizalom útja c. feladat la pot, majd kö zö sen meg be szél jük a ta pasz ta la to kat.

A BIZALOM ÚTJA
Írj le egy olyan él ményt vagy hely ze tet, mi kor bíz nod kel lett va la ki se gít sé gé -
ben!
Kép zeld el, hogy már két hete ha rag ban vagy a leg jobb ba rá tod dal, és már
nem is bí zol ben ne! De már be le fá rad tál a ve sze ke dés be, hiány zik a ve le va ló
be szél ge tés, és sze ret nél ki bé kül ni ve le. Ho gyan ta nul hat tok meg új ra bíz ni
egy más ban? Miért fon tos a bi za lom a ba rát ság ban?

Az (a) gya kor lat nál a ve ze tő min den kép pen ren del kez zen sa ját ko ráb bi ta pasz -
ta lat tal er ről a gya kor lat ról, és le he tő leg el ső ként mu tas sa be, hogy mi kép pen le -
het biz ton sá go san el kap ni a hát raeső sze mélyt. Ar ra is hív ja fel a fi gyel met, hogy
a ma gas ság vagy a test súly kü lönb sé ge, vagy a kü lön ne mű ség nem za var ja a gya-
 kor lat si ke res vég re haj tá sát – bár ki rí vó súly be li el té rést ne en ged jen meg. A (c)
gya kor lat nál a cso port ta gok nak hív juk fel a fi gyel mét arra, hogy a cél: öröm oko-
 zá sa a lif te ző nek.
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Hív juk fel ar ra a já té ko sok fi gyel mét, hogy meg fe le lő tá vol ság ra (vi szony lag
kö zel) áll ja nak az „el ka pan dó” sze mély hez, kü lön ben könnyen baleset tör tén het.
A já ték te hát fo lya ma tos oda fi gye lést, kon cent rá ciót igé nyel.

For rás: Ru das (1990)

Bel ső vi szo nyok

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: sze rep leírás a ját szók nak, vi deo ka me ra televízió-
val (el hagy ha tó).
A já ték me ne te:
1. Két ön ként je lent ke zőt ké rünk a sze rep já ték ra, és odaad juk ne kik a sze rep já -

ték leírá sát.

2. Né hány perc gon dol ko dá si idő után a sze rep lők el játsszák a já té kot az írá sos
inst ruk ció sze rint.

3. Újabb két ön ként je lent ke zőt ké rünk, akik szin tén meg kap ják a sze rep já ték-
leírást, és vé gig játsszák a sze rep já té kot. Ha van rá idő és je lent ke ző, eset leg
egy har ma dik pár is játsz hat.

4. Ezután pá ron ként meg be szél jük a já té ko kat, vissza néz zük a vi deo fel vé te le -
ket. Eb ben a sza kasz ban kon cent rál junk az egyes já té kok ra, az ott fel szín re
ke rült ér zé sek re és fan tá ziák ra, a le ját szott hely ze tek ről és tör té né sek ről ki-
ala kult vé le mé nyek re, at ti tű dök re.

5. A já té kok meg be szé lé se után be szél jük meg az adott kö zös ség mű kö dé sé ben
hasz no sít ha tó, ál ta lá no sabb ta nul sá go kat. Ezen be lül pél dául tér jünk ki ilyen
kér dé sek re is:
a) Me lyek a jel leg ze tes kö zös sé gen be lü li vi sel ke dé sek, és ho gyan be fo lyá sol -

ha tók?
b) Mi lyen ér té kek, beál lí tó dá sok ve zér lik az em be re ket a kö zös sé gen be lü li

sze xuá lis vi szo nyok megíté lé sé ben?
c) Van-e össze füg gés a sze xuá lis vi szo nyok és a ha tal mi vi szo nyok kö zött a

kö zös ség ben?
d) Mi az ára és mi a nye re sé ge a sze xuá lis kap cso lat nak

• az egyén re néz ve,
• az egyént kö rül ve vő köz vet len em be ri kör nye zet re néz ve,
• a kö zös ség re néz ve?

e) Ho gyan hasz no sít ha tók a sze rep já ték ta nul sá gai az adott kö zös ség ben?
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Sze rep já ték-leírás:
E gya kor lat cél ja egy sor sze mé lyes, eti kai, szak mai és kö zös sé gi el kép ze lés meg-
 fo gal ma zá sa egy kö zös ség tag jai kö zött lét re jö vő sze xuá lis kap cso la tok ról, va la -
mint an nak megál la pí tá sa, hogy az ilyen kap cso la tok mi lyen ha tás sal van nak
mind az egyén re, mind a kö zös sé gi ha té kony ság ra.

Ön egyi ke an nak a két sze mély nek, akik az aláb bi há rom je le net mindegyi két
el fog ják ját sza ni. Mindegyik je le net leg fel jebb öt per cig tart hat. Az 1. je le net ről
azon nal át tér het nek a 2. je le net re, majd a 3. je le net re, rö vid szü ne tet tart va kö-
 zöt tük, vagy be je lent ve, hogy most a 2., il let ve a 3. je le net kö vet ke zik.
Ön és sze rep lő tár sa épít se fel eze ket a je le ne te ket sa ját el gon do lá sa sze rint.

1. je le net:
Egy kö zös ség ben dol go zó két em ber, akik egy idő óta erős von zal mat éreznek
egy más iránt, el ha tá roz zák, hogy hall gatnak ér zé sei kre, és sze xuá lis kap cso la tot
lé te sítenek egy más sal.

2. je le net:
Ugyanazok a sze mé lyek né hány hó nap pal ké sőbb. A je le net kap cso la tuk ha tá sait
tük rö zi, mind sa ját ma guk ra és mun ka he lyi tel je sít mé nyük re egyaránt.

3. je le net:
A kap cso lat fel bom lá sát kö ve tően mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött lát juk a két
sze rep lőt. A je le net azt mu tat ja be, hogy az in tim kap cso la tuk be fe je zése mi lyen
ha tás sal van az egyé nek re, mun ká juk ra, va la mint a kö zös ség re ma gá ra.

A meg be szé lés so rán kér dez zük meg ala po san a je le ne tek részt ve vőit: mi lyen ér -
zés volt a sze rep lő bő ré be búj va kom mu ni kál ni? Mennyi re volt össze han golt a
két já té kos já té ka? Mi lyen ér zés volt átél ni a be tel je sült sze rel met és a sza kí tást?

Ugyanazok a pá rok is előad hat ják a gya kor la tot, és 2-3 vál to zat meg te kin té se
után ke rül het sor a meg be szé lés re.

Igen ér zé keny te rü let re ér tünk, s még a ját sza ni sze re tők kö zött is ke vés akad,
aki er re a feladat ra ön ként vál lal ko zik. Az egyes szi tuá ciók ban akár ver bá lis,
akár non ver bá lis je le ne tek re épí tünk, ál ta lá ban ke rü lik a diá kok a tes ti ség meg-
 je le ní té sét. A já ték előtt és a be szél ge tés so rán ér de mes több ször hang sú lyoz ni,
hogy gon dol ja nak sa ját osz tá lyuk ra, cso port juk ra, eset leg a tá vo lab bi jö vő mun-
 ka he lyi kö zös sé gé re. Bár ál ta lá ban min den cso port ban, osz tály ban van nak
együtt járó pá rok, te hát sze mé lyes ta pasz ta la taik is van nak, mégis ál ta lá ban ne-
 he zen szó lal nak meg, és szűk sza vúan be szél nek a té má ról. 

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai (2006)
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Fiúk és lá nyok

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: két kü lön terem a két csa pat nak, táb la vagy tace-
pao mind két he lyi ség ben, író szer szá mok.
A já ték me ne te:
Ez egy olyan kis  cso por tos feladat, amely ben az öt let bör ze van kom bi nál va az
egyé ni kér dő ív meg vá la szo lás ával. Al kal mas ar ra, hogy gór cső alá ve gyük a ne -
mek egy más ról al ko tott vé le ke dé seit. Üt köz tes sük az el len té tes vé le ke dé se ket,
majd kö zö sen vi tas suk meg azo kat.
1. A cso port fiú és lány tag jai kü lön he lyi ség ben fog lal nak he lyet.

2. Mind két cso port nak az a felada ta, hogy azt fe jez zék ki: a má sik fél mit utál,
mit nem sze ret ben nük – a sa ját el kép ze lé sük sze rint. A fiúk te hát mind azt a
ne ga tí vu mot össze gyűj tik a táb lán vagy tacepaón, ami ről azt tart ják, hogy a
lá nyok gon dol ják, mond ják, hi szik ró luk vagy ép pen te szik ve lük kap cso lat -
ban. A lá nyok ugyanezt csi nál ják, de a fiúk szem szö gé ből. Ér de mes olyan el-
 len szen ve ket és eluta sí tó beál lí tó dá so kat össze gyűj te ni, ame lyek aka dá lyoz -
zák a két nem kö zöt ti dia ló gust.

3. Ami kor el ké szül tek a gyűj té sek, a két cso port he lyi sé get cse rél. Megis mer -
ked nek a má sik cso port lis tá já val és be ha tóan meg vi tat ják.

4. Ezután a tel jes cso port össze jön, és meg be szé li a gya kor lat ál ta lá no sít ha tó ta-
 nul sá gait.

5. Vé gül a cso port min den tag ja meg kap ja a „Te hogy sze retsz sze ret ni?” kér dé -
seit, majd egyen ként vé gig gon dol ják a vá la szo kat, és meg be szé lik a ta pasz ta -
la to kat.

A já ték meg be szé lé sé nek szem pont jait az aláb bi kér dés sor és a cso por tok ál tal
lét reho zott lis ta össze ve té se je lent he ti.

Te hogy szeretsz szeretni?
Az aláb biak ban né hány kér dés ta lálható, amely a sze re lem hez va ló hoz záál lást
vizs gál ja.
1. Mi lyen a nőies lány?

2. Mi lyen a fér fias fiú?

3. Ud va ria sak-e a mai fiúk?

4. Vállalják-e ér zé sei ket a mai fiúk/lá nyok (a má sik nem kép vi se lői)?

5. Ki nek il lik kez de mé nyez ni az is mer ke dést?
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6. Szük ség van-e ar ra, hogy ha son ló íz lé se, ér dek lő dé se, stí lu sa le gyen két sze-
 rel mes nek?

7. Lé te zik-e sze re lem el ső lá tás ra, örök ké tar tó sze re lem, a Nagy Ő?

8. Hi szel-e a fiú és lány kö zöt ti ba rát ság ban sze re lem nél kül?

9. Fon tos-e sze rel me det összeis mer tet ni a ba rá tod dal?

10.El kell-e me sél ni a ko ráb bi sze rel me ket a je len le gi sze rel med nek?

Va riá ció:
1. Ér de mes kiegé szí te ni a já té kot Her ná di Mik lós Köz hely szó tár c. mű vé ből a

„fér fiak” és „nők” szó cik kel.
2. A já té kot össze köt het jük egy film meg te kin té sé vel is – pl. a Ho gyan ve szít -

sünk el egy pa sit 10 nap alatt? c. ame ri kai film, mely so rán min den ki nek az
alábbi kér dés re kell vá la szol nia: 
Mi az, amit a fér fiak/fiúk sze ret nek/nem sze ret nek a nők ben/lá nyok ban? és 
Mi az, amit a nők/lá nyok sze ret nek/nem sze ret nek a fér fiak ban/fiúk ban?

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai (2006)

Ex pe dí ció a Tau Ceti III-ra

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: meg fe le lő hely a cso por tok za var ta lan mun ká -
jához, „Ja va solt sza bá lyok lis tá ja” min den rész tve vő nek, pa pír, író esz kö zök, vi-
 deo ka me ra televízióval(el hagy ha tó).
A já ték me ne te:
A já ték mó dot ad ar ra, hogy megegye zé sen (kon szen zu son) ala pu ló cso por tos
prob lé mamegol dást gya ko rol jon a cso port.
1. A cso port ve ze tő is mer te ti az alap hely ze tet. 

A Nem zet kö zi Űr ha jó zá si Tár sa ság évek kel ezelőtt fel fe dez te, hogy a Ceti
csil lag kép Tau je lű csil la gá nak har ma dik boly gó ján ugyanolyan élet kö rül mé -
nyek van nak, mint a Föl dön, az zal a kü lönb ség gel, hogy a ma ga sabb ren dű
em lő sök nem ala kul tak ki, így az em ber hez ha son ló ér tel mes élő lény sem.
Több tu do má nyos ex pe dí ció után – ame lyek iga zol ták azt a fel te vést, hogy az
em be ri élet hosszabb időn át fenn tart ha tó és sza po rít ha tó – a Nem zet kö zi
Űr ha jó zá si Tár sa ság úgy dön tött, hogy ön kén te sek ből ex pe dí ciót szer vez a
Tau Ceti III-ra az zal a cél lal, hogy mintegy ezer te le pes sel meg kezd je a boly -
gó be né pe sí té sét föl di em be rek kel. A cso port va la mennyi tag ja je lent ke zett
te le pes nek.

A Nem zet kö zi Űr ha jó zá si Tár sa ság sze ret né, ha elő ze te sen megegye zés
jön ne lét re az uta zók kö zött a maj da ni együt tes élet sza bá lyai ról. Ezt a cso-
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 por tot ar ra kér ték fel, hogy a sze xuá lis ma ga tar tás sal össze füg gő sza bá lyok ról
dönt sön. (A sza bá lyok az uta zás alatt és a boly gón egyaránt ér vé nye sek lesz-
 nek.)

2. A cso port ve ze tő szétoszt ja a Ja va solt sza bá lyok lis tá ját. Min den kit meg kér az
egyé ni mun ká ra, amely nek so rán:
– bár mely sza bályt tö röl het nek a lis tá ról,
– bár mi lyen új sza bályt fel ve het nek a lis tá ra,
– bár me lyik sza bályt mó do sít hat ják.

3. Az egyé ni mun ka be fe je zé se után 4–6 ta gú al cso por tok ala kul nak és kü lön
vo nul nak. Felada tuk megegyez ni a vég le ges sza bály lis tá ról. A vég ső lis ta ki-
ala kí tá sa a kon szen zus (a tel jes egyetér tés) el ve alap ján tör té nik. Ti los a sza-
 va zás, egyes vagy cso por tos vé le mé nyek más ra vagy má sok ra erő sza ko lá sa,
va la mint a meg győ ző dés nél kü li el fo ga dás.

4. Ami kor min den al cso port meg hoz ta dön té sét, a tel jes cso port össze gyű lik.
Az al cso por tok egy vagy több kép vi se lőt kül de nek a kép vi se le ti cso port ba,
amely nek 30 perc alatt kö zös sza bály lis tát kell lét re hoz nia, szin tén a kon szen -
zus el ve alap ján. A kép vi se le ti cso port ak vá rium hely zet ben dol go zik (a töb -
biek a meg fi gye lők). A vi tát vi deó ra ve het jük.

5. A dön tés után a tel jes cso port meg be szé li a ta nul sá go kat, és elem zi a vi deo -
fel vé telt.

Ja va solt sza bá lyok lis tá ja:
1. Egy pár nak csak ak kor le het gye re ke, ha há zas sá got kö töt tek, és megál la pí -

tot ták, hogy bi zo nyos mi ni má lis fi zi kai és lel ki kö ve tel mé nyek nek meg fe lel -
nek.

2. A sze xuá lis te vé keny ség bár mely for má ja megen ge dett a fel nőt tek kö zött, ha
va la mennyien hoz zá já rul nak.

3. A há zas ság nem kö te le ző, de bár mely két vagy több fel nőtt ki je lent he ti, hogy
együtt akar nak él ni.

4. Az együtt él ni vagy össze há za sod ni szán dé ko zó sze mé lyek elő ze te sen kös se -
nek szer ző dést va gyo nuk ról és pén zü gyeik in té zé sé ről.

5. Mind a fér fiak nak, mind a nők nek ha té kony szü le tés sza bá lyo zá si el já rá so kat
kell al kal maz niuk.

6. Min den jó vá ha gyás nél kü li ter hes sé get meg kell sza kí ta ni.

7. Min den 40 éven alu li nő ter hes sé gét meg kell tar ta ni.
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8.Ter hes ségmeg sza kí tás ra csak a Tau Ceti III igaz ga tó ta ná csá nak en ge dé lyé vel
ke rül het sor.

9.Ha egy új szü lött ről ki de rül, hogy kép te len lesz elér ni a fel nőtt ko ri önel lá tás
szint jét, ak kor éle té nek fáj da lom men te sen vé get kell vet ni.

10.Nyil vá nos ság előtt ne tör tén jék sze xuá lis te vé keny ség, de pri vát kö rül mé -
nyek kö zött bár mi megen ged he tő, ami be a részt ve vők be leegyez nek.

11.Sen kit sem sza bad hát rá nyos meg kü lön böz te tés ben ré sze sí te ni sze xuá lis haj-
 la mai és szo ká sai miatt.

12.A ho mo sze xuá lis kap cso la to kat bün tet ni kell.

13.Min den ki nek részt kell ven nie egyé ni és cso por tos ok ta tá son a sze xuá lis gya-
 kor lat tal és is me re tek kel kap cso lat ban.

14.A né pe se dé si szük ség le tek miatt ki vá lasz tott pá rok nak kü lön le ges ju tal mat
kell fel kí nál ni, ha gyer me ket vál lal nak.

15.Min den te le pes nek – sze xuá lis ma ga tar tá sá tól füg get le nül – éven te egy szer
AIDS-szű ré sen kell átes nie.

16.A köz pon ti könyv tár ban bár ki ren del ke zé sé re áll nak sze xuá lis té má jú fil mek,
köny vek, fo lyó ira tok.

Igen heves ér zel me ket ki vál tó já ték, mely nek so rán a részt ve vők a dön tés fe le lős -
sé gé vel és ne héz sé gé vel szem be sül nek. Na gyon ne héz kon szen zus sal, nem pe dig
sza va zás sal dön tést hoz ni.

A já ték vé gén tu da to sí ta ni kell, hogy mi lyen el vek alap ján szü let tek a dön té -
sek. Mi volt az egyén, a cso port cél ja.

For rás: Ru das (1990)

Te meg én

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: sze rep leírás a já ték egyik vál to za tá hoz.
A já ték me ne te:
A cso port ve ze tő el mond ja a diá kok nak, hogy a já ték so rán sza vak nél kü li köz lé -
sek kel, le he tő leg mi nél több ha gyo má nyos vagy újon nan ki ta lált je llel kell meg-
ér tet niük ma gu kat.

Ön kén tes pá ro kat kér, akik egy más után ki men nek a te rem ből, és meg be szé -
lik, hogy mi lyen kap cso lat ban van nak egy más sal, mi lyen a vi szony köz tük, és
hol van nak ép pen. Kap cso la tuk ne le gyen túl bo nyo lult.
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Ha be jön nek, előad ják sza vak nél kül a meg be szél te ket, a bentma ra dók pe dig
ki ta lál ják.

Né hány pél da:
A fiú kö vet egy lányt az ut cán, de az nem akar ja ész re ven ni, majd meg lát -
ja, de nem az ő ese te.

Egy fiú és egy lány ré gen jár nak együtt, de most na gyon össze vesz tek ha -
mis rá gal ma zás okoz ta fél té keny ség miatt.

Egy lány meg akar is mer ked ni egy fiú val, de úgy kell in téz nie, hogy mégis
a fiú kez de mé nyez zen.

Egy fiú ré gen ba rát ja egy lány nak, most sze ret né megér tet ni, hogy mégis
„töb bet” sze ret ne.

Egy fiú és egy lány együtt jár nak, va la me lyik szü lő el til tot ta őket egy más -
tól, de most ta lál koz nak az ut cán.

Egy lány sza kí ta ni akar a fiú val, de nem tud ja a mód ját.

Egy lány ra gasz ko dik egy fiú hoz, aki már un ja őt. Stb.

Vé gül a cso port meg be szé li a ta pasz tal ta kat. Mennyi re volt könnyű el ját sza ni
az egyes sze re pe ket? Vol tak-e pon tok, ahol a sze rep lők nem ér tet ték egy más já-
 té kát? Mennyi re volt kong ruens a sze rep lők vi sel ke dé se, mi mi ká ja, gesz tu sai?
Játsz hat juk úgy is, hogy elő re megírt sze re pe ket, hely ze te ket kell előad ni, vagy
ugyanazt a szi tuá ciót több vál to zat ban is előad ják a kü lön bö ző pá rok. Né hány
ügyes cso port tag „szink ro ni zál hat ja” is a lá tot ta kat.

Az élet ből vett szi tuá ciók el ját szá sa rend sze rint jó han gu la tot te remt és se gít
ér tel mez ni a má sik fél vi sel ke dé sét.

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai (2006)

Mi tör tént a klub ban?

A já ték hoz szük sé ges esz kö zök: pa pír la pok, író szer szá mok min den részt ve vő -
nek.
A já ték me ne te:
A min den na pi élet hely ze tek ben so kat se gít, hogy is me re teink, ta pasz ta la taink
se gít sé gé vel a szá munk ra új hely ze te ket is ér tel mez ni tud juk. A ren del ke zé sünk -
re ál ló – gyak ran tö re dé kes – szó be li vagy ké pi in for má ció kat ilyen kor mintegy
„kiegé szít jük”, és úgy ér tel mez zük a lá tot ta kat, hal lot ta kat. Pél dául ha be csen ge -
tés után az osz tály ba be jön egy is me ret len fel nőtt nap ló val a ke zé ben, az osz tály -
ban szin te min den ki ar ra gon dol, hogy he lyet te sí tés lesz. Pe dig sok egyéb oka is
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le het a do log nak. Ez a „kiegé szí tő” ké pes sé günk szük sé ges, de gyak ran olyan
elő fel te vé se ket moz gó sít, ame lyek ha mis kö vet kez te tés re ve zet nek. A kö vet ke ző
gya kor lat en nek felis mer te té sét, átélé sét szol gál ja. 
1. A cso port ve ze tő el mond ja, hogy egy tör té ne tet fog felol vas ni, min den ki na-

 gyon fi gyel jen, mert min den el hang zó in for má ció fon tos. Min den ki kap egy
pa pírt, ame lyen 1–13-ig szá moz va van nak a so rok (vagy együtt elő ké szít jük).
Ol va sás köz ben nem sza bad sem mit felír ni.

2. Las san, jól ért he tően felol vas suk az aláb bi kis tör té ne tet:
Hal lot tá tok, mi tör tént teg nap es te a klub ban? Nem min den na pi do log! Pé ter
és én le men tünk teg nap ká véz ni és be szél get ni egy ki csit. Kar csi főz te a ká vét,
aki min dig fi no mat főz. 
An na elő ző leg össze ka pott Pé ter rel, ezért Pa li val ül dö gélt az aj tó mel lett. Épp
a má so dik csé sze ká vén kat it tuk, ami kor hir te len kialudt min den lám pa. Va-
 la ki si kí tott. Du la ko dás tá madt, majd gyors lé pé se ket hal lot tunk: va la ki az aj -
tó fe lé ment. 
Ami kor új ra fel kap csol ták a lám pá kat, lát tam, hogy a pénz tár gép nyit va van.
Kar csi a fal mel lett fe küdt, ká bán és döb ben ten né zett ránk. A pénz tár gép
üres volt, csak pár fo rint volt ben ne. An na el sír ta ma gát, Pa li el ször nyed ve
né zett.
A rend őr ség gyor san megér ke zett. Kar csi még ak kor is a pénz tár gép nél volt.
Ala po san ki kér dez ték. Pált fő leg ar ról fag gat ták, hogy mi kor alud tak ki a
lám pák. 
Vé gül el ment a rend őr ség, és mind nyá jan it tunk még egy ká vét. Ránk is fért a
nagy ijedt ség után. 

3. A felol va sás után kér jük, csend ben gon dol ják át a tör té ne tet, majd ve gyék elő
az elő re be szá mo zott pa pírt. Ti zen há rom ál lí tást fo gunk felol vas ni a szö veg -
gel kap cso lat ban, s az a felada tuk, hogy mindegyik után el dönt sék, s a szám
után je löl jék:  a felol va sott ál lí tás „igaz” (I), „ha mis” (H), vagy „igaz sá ga nem
tud ha tó” (N).

4. Az ál lí tá so kat las san, azo nos nyo ma ték kal ol vas suk fel, ha kér dést tesz fel va-
 la ki, azt el há rít juk. Min den ki egye dül dol goz zon, tü rel me sen vár juk meg a
las sab ban dön tő ta nu ló kat.

Ál lí tá sok: 
1. A klub ban szó ra koz ta tó eset tör tént. 
2. Pé ter és én ott töl töt tük az es tét. 
3. An na Pa li mel lett ült, mert ko ráb ban össze ve szett a fiú já val. 
4. A be to la ko dók elol tot ták a vil lanyt, majd ki rá molták a pénz tár gé pet. 
5. Egy lány si kol tott. 
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6.A du la ko dás után a fér fiak el me ne kül tek. 
7.Kar csit a fal hoz lök ték. 
8.A lá nyok sír ni kezd tek. 
9.A rend őr ség gyor san megér ke zett. 

10.A rend őr ség dur ván bánt Kar csi val. 
11.Kar csi ar ca meg ráz kód ta tást tük rö zött. 
12.A rend őr ség so káig ott volt. 
13.Kar csi nak és Pa li nak volt va la mi kö ze az egész hez. 

5. Mi kor min den ki el ké szült, egyen ként elis mé tel jük az ál lí tá so kat, és szám ba
vesszük az el té ré se ket. Né me lyik ál lí tás nál egy ön te tű lesz a mi nő sí tés, de
több ször lesz el té rő. Min den ki véd he ti a ma ga ál lás pont ját: miért gon dol ta
úgy, mi ből kö vet kez te tett. A be szél ge tés, vi ta so rán tö re ked jünk ar ra, hogy
tisz táz zuk, hogy me lyik fél reér tés szár ma zik fi gyel met len ség ből, me lyik nek
előíté let az alapja. 

6. Vé gül új ra elol vas suk a tör té ne tet, meg be szél jük a ta nul sá gait.

A gya kor lat ha son lít a szö veg ér té si felada tok hoz, ame lyek kel több tan tárgy ban
ta lál koz nak a ta nu lók. A be ve ze tés ben ezért fon tos an nak hang sú lyo zá sa, hogy
ez „egy ér de kes meg fi gye lés” lesz, nem az egyet len jó megol dás a lé nyeg. A ver -
sen gő ta nu lók eset leg kri ti zál hat ják a felada tot, az ér zé ke nyeb bek rá döb ben nek
az előíté let lé nye gé re („Csak a lá nyok szok tak si kol toz ni” – „A rend őrök dur-
 vák”). A fe szült ség le ve ze té sé re ér de mes együtt el ját sza ni a tör té ne tet, vagy kis
cso por tok ban ír ni hoz zá be fe je zést, azaz va la mi fé le megol dást ad ni a kér dés re:
mi is tör tént a klub ban?

For rás: Páskuné–Dávid és mtsai (2006)





FEL HASZ NÁLT IRO DA LOM

Aronson, E. (1987): A tár sas lény. Köz gaz da sá gi és Jo gi Könyv kiadó, Bu da pest.
Bagdy E. (1991): A hi va tás ra ne ve lés. Is ko la kul tú ra I. évf. 7–8. sz. 93–97.
Bagdy E.–Tel kes J. (1990): Sze mé lyi ség fej lesz tő mód sze rek az is ko lá ban. Tan -

könyv kiadó, Bu da pest.
Barca, M.–Cobb, K.: Han gu lat ol dó já té kok 2. For gal maz za: Hu mán Te lex Con-

sulting Kft., Bu da pest.
Bu da A. (2005): A ta ná rok élet vi lá ga. In Sza bó L. T. (szerk.): Lég kör, kö zér zet, ta -

nu lás. Deb re ce ni Egye tem, Ne ve lés tu do má nyi Tan szék, 139–158.
Bu da B. (2004): Kom mu ni ká ció az osz tály ban. In Mé szá ros A. (szerk.): Az is ko la

szo ciál pszi cho ló giai je len ség vi lá ga. ELTE Eöt vös Kiadó, Bu da pest, 17–27.
Cse pe li Gy. (2001): Szo ciál pszi cho ló gia. Osiris Kiadó, Bu da pest.
Dá vid I. (2002): A te het ség azo no sí tás esz kö zei nek össze ha son lí tó vizs gá la ta az

in tel lek tuá lis szfé rá ban. In Ba logh L.–Tóth L. (szerk.): Te het ség ku ta tás. Kos-
 suth Egye te mi Kiadó, Deb re cen, 7–109.

Dá vid I. (2009): Pe da gó gu sok és egye te mis ták többszempontú men tál hi gié nés
összehasonlítása. Ha bi li tá ciós ér te ke zés, Deb re ce ni Egye tem.

Dá vid I.–Páskuné K. J. (1993): Kom mu ni ká ciós ké pes sé gek fej lesz té se az is ko lá -
ban. Kos suth Egye te mi Kiadó, Deb re cen.

Delors, J. (1997): Az ok ta tás rej tett kincs. Osiris Kiadó–Ma gyar UNESCO Bi zott -
ság, Bu da pest.

For gács J. (1989): A tár sas érint ke zés pszi cho ló giá ja. Gon do lat Kiadó, Bu da -
pest.

Grice, H. P. (1988): Je len tés. In Pléh Cs.–Sík la ki I.–Terestyéni T. (szerk.): Je len -
tés. Nyelv, kom mu ni ká ció, cse lek vés. I. köt. Tan könyv kiadó, Bu da pest, 203–
250.

Hankiss E. (2001): A ta ná ri pá lya fog lal ko zá si ár tal mai ról. In Papp J. (szerk.): A
ta ná ri pá lya. Kos suth Egye te mi Kiadó, Deb re cen, 249–257.

Herr, E. L. (1997): Kiégés. In Szi lá gyi, K.–Váry, A. (szerk.): A mun ka köz ve tí tés és
a pszi chés ter he lés. Ag rár tu do má nyi Egye tem Gaz da sá gi–Tár sa da lom tu do -
má nyi Kar, Ta nár kép ző In té zet, Gö döl lő, 27–40.

Knowles, M. (1970): The Mo dern Practice of Adult Eduction: Andragogy versus
Pedagogy. Association, New York, 384 o.

Kuczi T. (2001): A pe da gó gus sze rep né hány szo cio ló giai jel lem ző je. In Papp J.
(szerk.): A ta ná ri pá lya. Kos suth Egye te mi Kiadó, Deb re cen, 213–228.

Maslach, C.–Schaufeli, W. B.–Leiter, M. P. (1993): Historical and Conceptual
Development of Burnout. In Schaufeli, W. B.– Maslach, C.– Marek, T. (eds):
Professional Burnout: Recent Developments in Theory and Research. Taylor
& Francis, New York, 1–16.



192
Dávid Imre

Páskuné K. J.–Dá vid I. és mtsai (2006): Va rázs szem 21 já ték cso mag önis me re ti
fog lal ko zá sok hoz. (Szerk.: Páskuné K. J.) Arany Já nos Te het ség gon do zó Pro-
g ram In téz mé nyei nek Egye sü le te, Mis kolc.

Ru das J. (1990): Delfi örö kö sei. Gon do lat Kiadó, Bu da pest.
Ru das J. (2009): Javne örö kö sei. Lé lek ben Ott hon Kiadó, Bu da pest.
Szatmáriné B. M.–Já ró K. (2000): A cso port megis me ré se és fej lesz té se. Kos suth

Egye te mi Kiadó, Deb re cen.
Tamblyn, D.–Weiss, S. (2002): Hu mo ros tré ning gya kor la tok nagykönyve. Z-Press

Kiadó Kft., Mis kolc.
Thorndike, E. (1932): The Fundamentals of Learning. AMS Press Inc.
Tuckman, B. W.(1965): Developmental sequence in small groups. Psychological

Bul le tin, 63.
Tú ri Z. (1996): A pá lya szo cia li zá ció he lye a ta nár kép zés ben. In Bagdy E. (szerk.):

A pe da gó gus hi va tás sze mé lyi sé ge. KLTE Pszi cho ló giai In té zet, 175–193. 
Var ga I.–Gön czi K.–Pin tér I. (2004): Önis me re ti já té kok gyűj te mé nye. Pe del lus

Kiadó, Deb re cen.
Var ga M.-né (2001): A pe da gó gus sze re pek átala ku lá sa nap jaink ban. In Papp J.

(szerk.): A ta ná ri pá lya. Kos suth Egye te mi Kiadó, Deb re cen, 204–213. 
Woodcock, M. (1985): 50 já ték a cso port épí tés hez. Human Te lex Consulting Kft.,

Bu da pest. 

Internetes hi vat ko zá sok
http://geniuszportal.hu/meg tar tott_kepzesek
http://geniuszportal.hu/content/tehetseghidak
http://geniuszportal.hu/content/magyar-tehetsegsegito-szervezetek

-szovetsege-fat-akkreditalt-kepzesei
http://geniuszportal.hu/content/magyar-tehetsegsegito-szervezetek

-szovetsege-akkreditalt-pedagogus-tovabbkepzese
„Írá sos be szá mo ló” BME-ETT
http://www.ett.bme.hu/upload/1172237714371.6_0ff64a06c31ca00…
Durbák Il di kó: A jó előadó mű hely tit kai
http://www.profession.hu/cikk_karrierepites/20091030/a_jo_eloado

_muhelytitkai/283
Hal mai Csa bá né: A fel nőtt kép zés hely ze té ről http://www.hcsventura.hu

/Flnttkpzs/Fkhelyzet.html)
Mé szá ros At ti la: Fel nőt tek szak kép zé se. PhD-ér te ke zés, 12–13. o. www.sze.hu

/MT/felnottek_szakkepzese_meszaros_a.doc)



A SZERZŐRŐL

Dá vid Im re 1989-ben vég zett a Deb re ce ni Kos suth
La jos Tu do mány egye tem pszi cho ló gia sza kán, majd
ugyanitt poszt gra duá lis kép zés ke re té ben előbb
mentálhigiénikus, majd an gol–ma gyar pszi cho ló -
giai szak for dí tó dip lo mát szer zett. Vég zé se óta fo -
lya ma to san az egye tem Pszi cho ló giai In té ze té ben
ta nít pszi cho ló gia és ta nár sza kos hall ga tó kat. PhD-
ér te ke zé sét (2000) az in tel li gen cia és krea ti vi tás ku-
 ta tá sá nak té ma kö ré ben, egye te mi ha bi li tá ciós ér te -
ke zé sét (2009) pe da gó gu sok és egye te mis ták több
szem pon tú men tál hi gié nés össze ha son lí tá sa té ma -
kö ré ben ír ta. 1990 óta fog lal ko zik te het ség azo no sí -
tás sal és te het ség fej lesz tés sel. 

1989-től kez dő dően ed dig több mint tíz ezer óra tré nin get tar tott egye te mi
hall ga tók nak, pe da gó gu sok nak, mul ti na cio ná lis nagy vál la la tok mun ka tár sai -
nak, ál ta lá nos és kö zép is ko lás diá kok nak. Te ma ti ká ju kat te kint ve el ső sor ban
kom mu ni ká ciós ké pes séget fej lesz tő, krea ti vi tásfej lesz tő, konflik tuske ze lő,
stresszke ze lő, csa pat épí tő, eti kett és pro to koll is me re te ket gaz da gí tó, idő gaz dál -
ko dá si és szer ve ze ti vál to zá sok me ne dzse lé sé re fel ké szí tő tré nin gek meg ter ve zé -
sé ben és ve ze té sé ben vett részt. 

2001-től kez dő dően az or szá gos Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram ön-
is me re ti fog lal ko zá so kat tar tó ta ná rai nak egyik fel ké szí tő tré ne re, il let ve a Prog-
 ram hoz kap cso ló dó pszi cho ló giai ha tás vizs gá la tot vég ző mun ka cso port ve ze tő -
je. In du lá sá tól kezd ve a Ma gyar Gé niusz Prog ram El mé le ti és Mód szer ta ni
Bi zott sá gá nak tag ja, rend sze re sen tart kép zé se ket a Prog ram ke re tein be lül. Ed -
dig négy szak könyv, egye te mi jegy zet megírá sá ban vett részt társ szer ző ként,
szer kesz tő ként.
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