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BEVEZETÉS 

Az alábbi foglalkozástervet a “FLOW: Utazva tanulni szabadon – önismeret a világ felfedezésén 

keresztül” című projekt (2020-2-HU01-KA205-079001) keretein belül került kidolgozásra, az Európai 

Unió Erasmus + programjának támogatásával. A projekt fókuszában a felnőtt életük kezdetén álló 

fiatalok voltak, egy új eszközt szerettünk volna nyújtani számukra az utazási élmények feldolgozásán 

keresztül, egyszerre az önismeretük és készségeik fejlesztésére, illetve a középiskolai korosztály 

esetében az érettségire való felkészülés megsegítésére. Kiindulópontunk szerint az érettség a kötelező 

iskolai tárgyak anyagán túlmutat, az utazás pedig remek lehetőséget nyújt mind ezen tudásanyag 

elsajátítására, mind arra, hogy személyesen érettebbekké váljunk – az utazás során tapasztalt kihívások 

erre tanítanak minket. 

 

A FLOW program részeként projektcsapatunk kidolgozott egy az utazás témáit összefogó Tantervet, 

egy releváns gyakorlatokat tartalmazó Kézikönyvet, egy online gyakorlatokat is tartalmazó honlapot, 

valamint a jelen Foglalkozástervet, amely fiatalokkal dolgozó szakemberek képzését tűzi ki célul. 

 

A Foglalkozásterv segít a szakembereknek abban, hogy jobban tudják támogatni a fiatalokat a 

rezilienciájuk, az integritásuk, az elfogadásuk, a problémamegoldásuk, a nyitott és erőszakmentes 

kommunikációra való képességük fejlődésében. Azt reméljük, a FLOW programjában való részvétellel 

a fiatalok a problémákat sokkal inkább kihívásként, a nehézségeket, konfliktusokat pedig lehetőségként 

tudják megélni, miközben jobban megértik mind saját magukat, mind másokat. A Foglalkozásterv célja 

továbbá hogy a fiatalokkal dolgozó felnőttek a tanulást facilitáló nevelőkké váljanak, elmozdulva a 

hagyományosabb pedagógusi szerepből, és ezzel párhuzamosan a fiatalok felelősséget tudjanak 

vállalni saját tanulási folyamatukért. Ezt egy olyan szemléletet képviselve tesszük, amely szerint az úton 

levés a tanulás egy módja, egy életmód. 

 

A Foglalkozástervet tanároknak és ifjúsági munkások számára dolgoztuk ki. A nyolc modulból álló 

program akár egy intenzív ötnapos tréningként (lásd a 6. oldalon található időbeosztást), akár egy 

hosszabb folyamat részeként, négy-öt külön alkalommal megvalósítható. 

 

A foglalkozástervben a könnyebb eligazodás érdekében megtalálhatók az egyes modulok 

összefoglalója, a tevékenységek, a szükséges források és esetenként a mellékletek. Az egyes 

tevékenységek esetében megjelöltük azok fő fókuszát is, legyen az elmélet, gyakorlat, megbeszélés 

vagy aktív tanulás. Ezeket az alábbi piktogrammok jelzik: 

 

 

 
Elmélet 

 
Gyakorlat 

 
Megbeszélés 

 
Aktív tanulás 

 



 

 

A tréning céljai 

A tréning programja négy területen célozza a készségfejlesztést:  

1. A tréning segít a résztvevőknek a facilitátorrá válásban (elmozdulva a hagyományos tnári 

szereptől) a facilitatív készségek gyakorlásával.  

2. A tréning nagy részben a Kézikönyvben található gyakorlatokra épít, és arra ösztönzi a 

résztvevőket, hogy megtanulják azokat saját célcsoportjukra adaptálni, valamint új, számukra 

releváns, az utazás témájára épülő gyakorlatokat hozzanak létre. 

3. A csoportdinamikai gyakorlatok segítenek a megfelelő, kreatív környezet megteremtésében.  

4. A tréning fontos része a kreativitás fejlesztése, az újszerű megoldásokra való rátalálás 

elősegítése. 

 

A tréning struktúrája 

A foglalkozásterv egy harmincórás programot tartalmaz. Az alábbiakban bemutatjuk a javasolt 

ötnapos megvalósítás időbeosztását. 

Összesen nyolc modult tartalmaz, melyek a tréning célcsoportjának szükségletei szerint szabadon 

változtathatók. A program első fele (1-4. modul) a facilitátori szerepre összpontosít, amelyet rendkívül 

fontosnak tartunk a fiatalabb csoportvezetők számára, míg a tapasztaltabb tanárok, ifjúsági munkások 

számára ez a rész lerövidíthető, esetleg teljesen elhagyható. A program második fele (5-8. modul) a 

FLOW-program megismerésére és alkalmazására fókuszál, mely akár a program első felétől 

különállóan is bemutatható. 

 

Tanulási kimenetek 

Mindegyik modul az alábbi három tanulási kimenethez kapcsolódik:  

1. a fiatalokkal dolgozók tudatosabbá válnak saját szerepüket illetően a diákjaik személyes 

fejlődésében 

2. a fiatalokkal dolgozók attitűdje a direktebb és didaktikusabb vezetési stílus felől a facilitatívabb 

felé változik; 

3. a résztvevők utazáson keresztül elérhető új tapasztalatok iránti nyitottsága növekszik. 

A FLOW projektben egy olyan csomagot szerettünk volna kidolgozni, amely sokféle környezetben jól 

használható – legyen szó cserkész szervezetekről, ifjúsági klubbokról, délutáni programszervezőkről 

vagy tanárokról. Az anyagok segítik ezeket a szakembereket az utazás és a „puha készségek” (soft 

skills) közötti kapcsolat megértésében. 
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Személyes tréning-terv 

Javaslat az ötnapos megvalósítás időbeosztására: 

 

 
1. nap: Bevezetés a 
témába 

2. nap: Kreativitás, 
többszörös intelligencia 

3. nap: FLOW a 
gyakorlatban 

4. nap: Gyakoroljunk! – 
saját feladatok 

5. nap: Visszatekintés 

 
9:30-11:00 
 

 
3. modul 
Napindítás 
Előadás a kreativitásról 

5. modul 
A Tanterv bemutatása  

6. modul 
Gyakorlatok a 
Kézikönyvből 
(Utazást követő gyakorlatok) 

8. modul 
Zárás, eredmények, 
személyes tanulás 
 

11:00-11:30  Szünet Szünet Szünet Szünet 

11:30-13:00 
 

1. modul 
Bemutatkozás egymásnak 
A projekt bemutatása 

3. modul 
Többszörös intelligencia 

6. modul 
Gyakorlatok a 
Kézikönyvből  
(Utazást megelőző 
gyakorlatok) 

7. modul 
A honlap és a h5p felület 
bemutatása 

8. modul 
A tréning értékelése 

 

13:00-14:30 Ebédszünet Ebédszünet Ebédszünet Ebédszünet Ebédszünet 

14:30-16:00 
 

2. modul 
Utazással kapcsolatos 
személyes élmények 

4. modul 
Csapatépítő játék 
A kreatív környezet 
megteremtése 

 6. modul 
Szervezett 
városlátogatás: 
Gyakorlatok a 
Kézikönyvből  
(Utazás alatti gyakorlatok)  

 

7. modul 
Készítsd el a saját 
gyakorlataidat! 
 

 
16:00-16:15 Szünet Szünet Szünet 

16:15-17:00 
 

2. modul 
Félelmek, 
bizonytalanságok és 
megoldások 
A nap értékelése 

4. modul 
Facilitáció 
Bizalomjáték 
 

Saját gyakorlatok 
készítése - folytatás 
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1. MODUL: BEVEZETÉS ÉS 

RÁHANGOLÓDÁS 

 

Tanulási kimenetek 

A modul végére a résztvevők 

1. megismerik a helyszínt és a tréning struktúrját; 

2. megismerik egymást, és késszé válnak a kreatív munkára; 

3. megértik, hogyan tehető az utazás a pedagógia munka középpontjába, és ez miért javasolt; 

4. megismerik a FLOW projektet. 

 

A modul összefoglalása 

Az első modul során a résztvevők találkoznak egymással és felkészülnek a közös, kreatív munkára.  

A modulban bemutatásra kerül a FLOW projekt és a Foglalkozásterv. Mindez megalapozza az 

utazással kapcsolatos gyakorlatok használatát a későbbiekben, bemutatva a személyes, személyre 

szabott tanulás fontosságát. 

 

Tréneri jegyzetek 

Ez egy bevezető modul, amelyben érdemes előtérbe helyezni a kreatív és pozitív légkört, segítve ezzel 

a teljes későbbi tréninget. 
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Modul terv – 1. modul: Bevezetés és ráhangolódás 

Gyakorlat és 
tanulási kimenet 

TiIdőme Tartalom Módszer Kellékek 

1. gyakorlat 
 
1. TK 

15 perc 
 

Üdvözlés, bemutatkozás 
Cél: a résztvevők üdvözlése, a helyszín megismerése, bemelegítés 

Teljes csoport  székek  

2. gyakorlat 
 
2. TK  

30 perc  Bemutatkozás egymásnak, egymásra hangolódás 
Cél: egymás megismerése, a közös munka indítása 
 
 

Teljes csoport  

3. gyakorlat 
 
2. TK 

20 perc  Összehangolódás 
Cél: ráhangolódás az utazás témájára, a tréninggel kapcsolatos elvárások 
összegyűjtése 
 

Egyéni és páros munka 
Teljes csoport  

Flipchart, filctollak, post it 

4. gyakorlat 
 
3-4. TK 

20 perc  A projekt bemutatása 
Cél: a FLOW projekt és a tréning részletes bemutatása  

Teljes csoport PPT, laptop, projektor 

Összefoglalás 5 perc Összefoglalás 
      

Teljes csoport  
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1. gyakorlat: Üdvözlés, bemutatkozás 

 

Tanulási kimenetek 

1. A gyakorlat végére a résztvevők megismerik a helyszínt és a tréning struktúrját. 

 

Idő:   15 perc 

Módszer:  Teljes csoport 

Eszközök 

 

Gyakorlat 

A nyitás célja a résztvevők üdvözlése, a tréning struktúrájának bemutatása és a megfelelő hangulat 

megalapozása. Ügyelj rá, hogy a környezet barátságos legyen, a székeket rendezd félkörbe vagy 

körbe. Díszítsd a termet a témához illő képekkel, fényképekkel, igyekezd barátságossá és játékossá 

tenni. Ahogyan megérkeznek a résztvevők, beszélgess velük, kínáld meg őket frissítővel. 

 

A program kezdetekor üdvözöld a résztvevőket és mutatkozz be. Mielőtt a tréningről mesélnél, kérd 

meg a résztvevőket, hogy álljanak fel egy-két hangolódó gyakorlathoz. Kérd meg őket, hogy sétáljanak 

a teremben, odafigyelve a tér fizikai sajátosságaira, emlékeztesd őket, hogy a következő napokban ez 

a tér lesz  a program helyszíne. Ezután irányítsák a figyelmüket saját magukra, a testükre és a belső 

világukra, majd pedig egymásra: először nézzenek egymás szemébe, amikor találkoznak, majd már 

köszönésképpen inthetnek is egymásnak, kezet foghatna, megveregetheti egymás vállát, megölelhetik 

egymást, stb. 

 

Újra kérd meg a csoportot, hogy üljenek a székekre. Mutasd be a tréning struktúráját nagy vonalakban, 

érintve az időkereteket, a szüneteket, majd válaszolj a felmerülő kérdésekre. 
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2. gyakorlat: Bemutatkozs egymásnak 

 

 

Tanulási kimenetek 

2. A gyakorlat végére a résztvevők megismerik egymást, és késszé válnak a kreatív munkára. 

 

Idő:   30 perc 

Módszer:  teljes csoport 

Kellékek 

 

 

Gyakorlatok 

 

Névtanulós játékok 

Mondják el a résztvevők a keresztnevüket, és illesszenek hozzá egy, a nevük kezdőbetűjével kezdődő 

melléknevet, amely illik hozzájuk: pl. Beszédes Blanka, Zsémbes Zsuzsi, Okos Olivér. 

 

Térgeometria 

Kérdezz meg néhány olyan dolgot, amelyek relevánsak lehetnek a résztvevők számára, és kérd meg 

őket, hogy a válaszuk alapján álljanak a tér egyik sarkába. Megkérdezheted például a következőket: 

• Milyen közlekedési járművel érkeztél ide? Válaszok: repülővel / vonattal / autóval / 

tömegközlekedéssel / gyalog 

• Vannak kisállataid? Válaszok: kutyá(i)m / macská(i)m / más 

• Hány gyermeked van? Válaszok: nincs gyerekem / 1 gyerekem van / 2 gyerekem van / 3 vagy 

több gyerekem van 
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3. gyakorlat: Egymásra hangolódás 

 

Tanulási kimenetek 

2. A gyakorlat végére a résztvevők megismerik egymást, és késszé válnak a kreatív munkára. 

 

Idő:   20 perc 

Módszer:  teljes csoport 

Kellékek: Flipchart, filctollak, post it 

 

 

Gyakorlat 

 

Közös ötletelés a tréninggel kapcsolatos elvárások témájában. 

 

Kérdezd meg a résztvevőket az igényeikről és az elvárásaikról a tréninggel kapcsolatban, mitől 

éreznék sikeresnek a következő napokat. Először hagyj nekik egy kis időt a gondolkozásra, és a saját, 

egyéni listájuk elkészítésére, ezután pedig rendezd őket párokba, hogy összevethessék a listájukat és 

egy közöset készítsenek. Ezután kérdezd végig a párokat ezekről, és írd fel őket egy flipchart papírra, 

láthatóvá téve a csoport közös igényeit. A tréning végéig hagyd ezt a flipchartot látható helyen (pl. a 

falra tűzd ki), majd a tréning végén vedd elő újra, hogy átnézhessétek őket. 

 

Témák az ötleteléshez: 

• Mire tudunk építeni; 

• Szükségletek és elvárások; 

• Egyéni gondolatok a projektről.  
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4. gyakorlat: A FLOW projekt bemutatása 

 

Tanulási kimenetek 

A gyakorlat végére a résztvevők 

3. megértik, hogyan tehető az utazás a pedagógia munka középpontjába, és ez miért javasolt; 

4. megismerik a FLOW projektet. 

 

Idő:   25 perc 

Módszer:  Egyéni munka, kiscsoportos munka, teljes csoportos megosztás 

Kellékek PPT, laptop, projektor 

 

Gyakorlatok 

 

Mutasd be a tréning struktúrájt, és egyezzetek meg az egyes részek időkereteiben. Mutasd be a a 

célokat és a várható kimeneteket. Beszélgess a csoporttal arról, mi a kapcsolat az utazás, az érettség 

és az érettségi vizsga között. Magyarázd el, hogy a projektben a Tantervet a Nemzeti Kerettanterveket 

figyelembe véve készítettük el, és ajánld a résztvevőknek ezeket a dokumentumokat. 

 

Foglald össze a főbb pontokat. 

 

 

Tréneri jegyzetek 

Biztosítsd, hogy minden résztvevő jól lássa a képernyőt. 

Készítsd elő a technikai eszközöket korábban, teszteld a hangfalakat, a  projektort. Erre a későbbiekben 

is figyelj oda. 
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2. MODUL: UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS 

SZEMÉLYES ÉLMÉNYEK 

 

 

Tanulási kimenetek 

A modul végére a résztvevők 

1. megértik a személyes tapasztalatok fontosságát; 

2. megértik, hogy az utazás a pedagógiai munka központjába emelhető, és megértik, ezt miért 

javasoljuk; 

3. megszabadulnak (bizonyos) félelmeiktől. 

 

A modul összefoglalása 

Ez a modul azzal foglalkozik, mennire fontos az a személyes növekedés, amelyet egy utazás során 

tapasztalhatunk. Érintjük továbbá a nehezebb kérdéseket is, a félelmeket és a nehéz helyzeteket.  

  

Tréneri jegyzetek 

A modul fontos része egy szabadban elvégezhető gyakorlat. Ezt előre mondd a résztvevőknek, hogy 

felkészülhessenek megfelelő ruházattal. 
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Modul terv – 2. modul: Utazással kapcsolatos személyes élmények  

Gyakorlat és 
tanulási kimenet 

Idő Tartalom Módszer Kellékek 

Bemelegítés 5 perc Bemelegítő játék 
Cél: résztvevők energetizálása 

Teljes csoport   

1. gyakorlat 
 
1. TK 

 40 perc  Múltbeli személyes élmények 
Cél: a téma mélyebb megismerése 

Egyéni munka 
Kiscsoportos munka 
Teljes csoportos 
megosztás 

színes ceruzák, 
papírok, filctollak 

2. gyakorlat 
 
2. TK 
 

 45 perc  Személyes elvárások jövőbeni utazások kapcsán 
Cél: ráhangolódás az utazás során történő tanulási folyamat facilitálására 

Kiscsoportos munka 
Teljes csoportos 
összefoglalás 

flipchart, filctoll 

3. gyakorlat 
 
3. TK 

40 perc  Félelmek, bizonytalanságok, megoldások 
Cél: megszabadulás a kellemetlen érzelmektől, bizalomépítés a projekt iránt 

Egyéni munka 
Kiscsoportos munka 
Teljes csoportos 
munka 

post it-ek, flipchart, 
tréning kártyák (Dixit 
kártyák, érzelmeket 
kifejező kártyák – pl. 
Cica kártyák, Maci 
kártyák) 

Összefoglalás 5 perc Összefoglalás Teljes csoport   
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1. gyakorlat: Múltbeli személyes élmények 

 

Tanulási kimenetek  

1. A gyakorlat végére a résztvevők megértik a személyes tapasztalatok fontosságát. 

 

 

Idő:   40 perc 

Módszer:  Egyéni munka, kiscsoportos munka, teljes csoportos megosztás 

Kellékek: színes ceruzák, papír, filctoll 

 

Gyakorlatok 

 

“Dixit kártyák” 

Tegyél egy pakli Dixit kártyát, vagy hasonló fantázia-képeket mutató kártyákat a kör közepére, majd 

kérd meg a résztvevőket, hogy válasszanak egyet, amelyikről eszükbe jut egy saját, utazással 

kapcsolatom élményük. A kártya kiválasztása után üljenek vissza, esetleg csukják be a szemüket, 

igyekezzenek minél pontosabban felidézni az élményt – „nézzenek körbe” az emlékben, figyeljék meg, 

hol vannak, milyen színeket, formákat, anyagokat látnak? 

Ezután próbálják meg felidézni, milyen érzések voltak bennük ekkor. Adj néhány percet arra, hogy a 

lehető legélénkebben felidézzék a teljes élményt, majd kérd meg őket, hogy térjenek vissza a jelenbe. 

Amikor mindenki kinyitotta a szemét, oszd őket négy-öt fős kiscsoportokba és adj nekik 10-15 percet, 

hogy elmeséljék egymásnak az élményüket. Ezután válasszanak egyet a történetek közül és egy rövid 

drámajelenetben mutassák azt be a többieknek. 

 

“Metaforák” 

Kérd meg a résztvevőket, fejezzék be a mondatot egy metaforával: „Az utazás…”. Ez egy gyors 

gyakorlat, a válaszokat írjátok fel egy flipchartra és tegyétek a teremben egy olyan helyre, ahol az 

egész tréning során látható. 

 

 

Tréneri jegyzetek 

A kiscsoportos munka előtt megkérheted a résztvevőket arra is, hogy rajzolják le az élményüket. Ehhez 

adj nekik papírt és színeseket, valamint 5-10 percet a rajzoláshoz. At is felajánlhatod lehetőségként, 

hogy absztrakt formában rajzolják le az élményt, a színek által kifejezett érzelmekre fókuszálva a 

konkrét események helyett. Ez segítség lehet azoknak is, akik bizonytalanok a rajzolásban. 
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2. gyakorlat: Személyes elvárások jövőbeni utazások kapcsán 

 

Tanulási kimenetek 

2. A gyakorlat végére a résztvevők megértik, hogy az utazás a pedagógiai munka központjába 

emelhető, és megértik, ezt miért javasoljuk; 

 

Idő:   45 perc 

Módszer:  kiscsoportos munka, teljes csoportos összefoglalás 

Kellékek: flipchart, filctoll 

 

 

Gyakorlatok 

 

Rendezd a résztvevőket három-négy fős kiscsoportokba. Kérd meg a csoportokat, hogy osszák meg 

egymással a jövőbeli utazásaikkal kapcsolatos vágyaikat, hogy hova szeretnének legközelebb eljutni. 

Beszéljék meg a részleteket: Miért pont ez lett a célpont? Kivel utaznának együtt? Milyen járművel 

utaznának oda és miért? Adj erre tíz percet. 

Miután mindenki elmesélte a saját terveit, a csoport válasszon egyet és még mélyebben merüljenek el a 

részleteiben. Gondolják végig, hogy az adott helyszín milyen módon kapcsolódhat az érettségi vizsga 

anyagához (pl. milyen történelmi vonatkozásai vannak, milyen a földrajza, milyen irodalmi művek 

kapcsolódnak hozzá). Gondolják végig azt is, hogyan tudja az adott hely formálni az odalátogatók 

személyiségét, milyen érzelmi intelligenciával kapcsolatos előnyei lehetnek.  

Körülbelül tizenöt perc után hívd újra össze a teljes csoportot és listázd a kiscsoportok által összegyűjtött 

lehetésges EQ-előnyöket. Beszélgess a csoporttal arról, az utazás hogyan formálja az utazó 

személyiségét, milyen helyzetekbe keveredhet, amelyektől egyre inkább éretté válhat. 
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3. gyakorlat: Félelmek, bizonytalanságok, megoldások 

 

Tanulási kimenetek 

3. A gyakorlat végére a résztvevők megszabadulnak (bizonyos) félelmeiktől. 

 

 

Idő:   40 perc 

Módszer:  egyéni, kiscsoportos és teljes csoportos munka 

Kellékek:            post it-ek, flipchart, Dixit kártyák, érzelmeket kifejező kártyák (pl. Maci kártya, Cica 

kártya) 

 

Gakorlatok 

 

“Ötletelés”  

Adj a résztvevőknek post-it jegyzetlapokat. Kérd meg őket, hogy gondolják végig az utazással 

kapcsolatos kellemetlenebb érzéseiket, bizonytalanságaikat, és írják fel őket egyesével a post-it 

lapokra. Ennek a résznek a célja, hogy minél több ilyen nehezebb pontokat összegyűjtsenek. 

Amikor ezzel kész vannak, ragasszák fel a post-iteket egyesével a flipcchart papírra. A hasonló 

gondolatokat egymáshoz közel helyezzék el. Miután minden post-it felkerült, beszéljétek meg a 

nehézségeket a teljes csoporttal, és egyben próbáljatok közösen megoldásokat találni rájuk. 

Amennyiben találtok megfelelő lehetséges megoldást, a post-itet vegyétek le. 

 

 

“Jelenet” 

Rendezd a résztveőket kiscsoportokba, és mondd, hogy egy képzeletbeli jelenetet fognak most előadni. 

Mindegyik kiscsoport válasszon egy vezetőt, ő lesz a tanár, a többiek pedig egy osztályt fognak játszani. 

Mindegyik csoport kap egy Dixit kártyát, és mindegyik „diák” választ egy érzelmi kártyát. A Dixit kártya 

adja az inspirációt egy osztálykirándulás színhelyéhez / az osztálykiránduláson felmerült szituációhoz, 

az érzelmi kártya pedig meghatározza az adott diák hangulatát. Ezek alapján állítsanak össze egy 

jelenetet, amit aztán előadnak a többieknek. Foglaljátok össze a tanulságokat (a különböző érzelmi 

állapotban lévő diákok nagy káoszt tudnak teremteni!). 
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3. MODUL: KREATIVITÁS ÉS 

TÖBBSZÖRÖS INTELLIGENCIA 

 

Tanulási kimenetek 

A modul végére a résztvevők 

1. megértik, miért fontos a kreativitás (az amerikai pszcihológus, Carl Rogers mentén); 

2. jobban megértik azt, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, és több intelligencia-terület 

létezik; 

3. megismerik Howard Gardner Többszörös intelligencia-modelljét; 

4. felfedezik saját intelligencia-profiljukat; 

5. tapasztalatot szereznek a kreatív játékok területéről. 

 

 

 

A modul összefoglalása 

Ebben a modulban a kreativitásra és a kreatív környezetre fókuszálunk. Emellett bemutatjuk a 

Többszörös intelligencia modelljét, amelyet érdemes figyelembe venni a személyre szabott gyakorlatok 

kidolgozásánál. 

 

 

Tréneri jegyzetek 

Amennyiben a programot egy ötnapos tréningként valósítod meg, azt javasoljuk, ezt a modult gondold 

át részletesen a megvalósítás előtt, és válaszd ki azokat a gyakorlatokat, amelyek a leginkább illenek 

a csoportod igényeihez, mivel az összes gyakorlat elvégzése rendkívül hosszúra nyúlna. 
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Modul terv –3. modul: Kreativitás és Többszörös intelligencia 

Gyakorlat és 
tanulási kimenet 

Idő Tartalom Módszer Kellékek 

1. gyakorlat 
 

10 perc  
 
 

Napindítás 
Cél: ráhangolódás a kreatív munkára 

páros munka  

2. gyakorlat  
1. TK 

20 perc 
 
 

A kreativitásról 
Cél: a kreativitás elméletének és gyakorlatának megismerése 

prezentáció, interaktív 
beszélgetés 

laptop, projektor, 
Internet 

3. gyakorlat 
2-3. TK 

15 perc 
 

Többszörös intelligencia 
Cél: a többszörös intelligencia modelljének megismerése 

előadás laptop, projektor, színes 
filcek, tollak, flipchart 

4. gyakorlat  
4-5. TK 

40 perc Mi az én erősségem? 
Cél: saját erősségek gyakorlása egy kreatív játékban 
 

tapasztalati tanulás, 
játék 

kis tárgyak, anyagok 

Összefoglalás 5 perc 
 

Összefoglalás   
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1. gyakorlat: Diád 

 

 

Idő:                   10 perc 

Módszer:         páros munka   

Kellékek:         székek 

 

 

Gyakorlat 

Üljetek körbe. Az első körben kérd meg a résztvevőket, hogy forduljanak az egyik szomszédjuk felé, és 

adj mindenkinek egy percet arra, hogy elmesélje, mit vitt magával az előző napról. Emlékeztesd őket 

egy perc után, hogy váltsanak. Amikor letelt az idő, kérd meg őket, hogy most forduljanak a másik 

szomszédjuk felé, akivel szintén egy-egy percig beszélgetnek. Itt a második körben azt a témát járják 

körül, hogy kinek milyen élménye van a kreativitásról. A két perc letelte után kérd meg a csoportot, hogy 

álljanak fel és keressenek valakit, akivel még nem voltak párban. Ebben a harmadik körben emséljék el 

a párjuknak, mennyire tartják saját magukat kreatívnak. 
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2. gyakorlat: A kreativitásról 

 

Tanulási kimenetek 

1. A gyakorlat végére a résztvevők megértik, miért fontos a kreativitás (az amerikai pszcihológus, 

Carl Rogers mentén). 

 

Idő:    20 perc 

Módszer:  Előadás, megbeszélés  

Kelékek:  laptop, projektor, Internet 

 

Gyakorlatok: Bevezetés 

 

Mutasd be a kreativitás témáját Rogers erről alkotott gondolatain keresztül, és/vagy használj számodra 
érdekes bemutató videókat, képeket. 
 
Carl Rogers’ logikája:  

1. A világunk gyorsan változik 

2. A gyors technológiai változások korában a kreativitás segíthet nekünk a gyors adaptációban, 

alkalmazkodásban.  

3. A kreativitás tehát fontos a túlélésünkhöz.  

4. A kreativitást nem lehet ráerőltetni valakire, egyedül a megfelelő környezetre tudunk 

hatással lenni.  

 

Videó-ötletek 

Válassz egyet az alábbi videók közül a bemutatáshoz:  

• https://www.youtube.com/watch?v=tTtjETjGDFY  - 1:40 perc  

• https://www.youtube.com/watch?v=cYhgIlTy4yY – 5:10 perc 

• https://www.youtube.com/watch?v=JmQPNJhw5kQ – 10:45 perc 

 

Kép-ötletek 

      

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tTtjETjGDFY
https://www.youtube.com/watch?v=cYhgIlTy4yY
https://www.youtube.com/watch?v=JmQPNJhw5kQ
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Tréneri jegyzetek 

Az interneten számos kreatív alkotást, ötletet találhatunk, ezeket is érdemes bemutatni. Érdekes 

gyűjteményeket találhatunk a Street Art vagy a Life Hacks keresőszavakra.  
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3. gyakorlat: Többszörös intelligencia 

 

Tanulási kimenetek 

A gyakorlat végére a résztvevők  

2. jobban megértik azt, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, és több intelligencia-terület 

létezik; 

3. megismerik Howard Gardner Többszörös intelligencia-modelljét. 

 

      

 

Idő:   15 perc 

Módszer:  előadás  

Kellékek: laptop, projektor, színes filcek, flipchart 

 

 

Gyakorlat 

 

Emlékeztesd a csoportot arra, hogy  

- mindannyian különbözőek vagyunk. Más területeken vagyunk jók.  

- a többszörös intelligencia modellje a személyes erősségekre fókuszál.  

Mutasd be nekik az alábbi képet. 

 

Howard Garner eredetileg hét különböző érdeklődési területet írt le. Manapság ez a lista ár tízre 

bővült: 

● logikai - matematikai 

● verbális - nyelvi 

● intraperszonális 

● interperszonális 

● kinetikus 

● zenei 

● gyakorlati 

● természeti 

● vizuális 

● téri 
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Tréneri jegyzetek 

Amennyiben nem vagy ismerős ezen a területen, érdemes bővebben utánaolvasni. Válaszolj a 

felmerülő kérdésekre. 
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4. gyakorlat: Mi az én erősségem? 

 

Tanulási kimenetek  

A gyakorlat végére a résztvevők 

4. felfedezik saját intelligencia-profiljukat; 

5. tapasztalatot szereznek a kreatív játékok területéről. 

           

 

Idő:    45 perc 

Módszer:  tapasztalati tanulás 

Kellékek kis tárgyak, anyagok 

 

Gyakorlat 

Kérd meg a résztvevőket, gondolkozzanak el azon, vajon melik a legerősebb területük. Az így 

meghatározott területek mentén oszd csoportba a résztvevőket, azok kerüljenek egy csoportba, akik 

ugyanazon a területen erősek (ha vannak olyanok, akik egyedül vannak, kérd meg őket, hogy 

csatlakozzanak egy másik csoporthoz, ami szintén közel áll hozzájuk). Kérd meg a csoportot, hogy 

válasszanak egy tárgyat és készítsenek egy installációt (kiállítást, előadást, stb.) a „saját” 

intelligenciaterületükről a tárgyat használva. Az installációba vonják be az utazás témáját is. 

Amikor végeztek, ismételjétek meg ezt a feladatot, csak most mindenki az általa leggyengébbnek tartott 

területtel dolgozzon. 

Végül beszélgess a csoporttal arról, milyen volt az erős és milyen a gyengébb területtel dolgozni. 

 

Tréneri jegyzetek 

Bármilyen tárgyat választhatsz, pl.: babokat, kitűzőt, pattogatott kukoricát, stb.  

Ne felejtsd el összefoglalni az elhangzottakat. 
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4. MODUL: FACILITÁCIÓ ÉS A 

KREATÍV KÖRNYEZET 

 

Tanulási kimenetek 

A modul végére a résztvevők 

1. megértik a facilitáció és a tanítás közötti különbséget 

2. megértik, mi a szerepük facilitátorként 

3. megismerik melyek a kreatív környezet jellemzői, és hogyan tudják ezeket biztosítani 

 

A modul összefoglalása 

Ebben a modulban megismerjük a facilitáció alapvető elemit, beleértve az attitűdbeli és a gyakorlati 

részleteket. A kreatív környezet megteremtésének lehetőségeiről szintén szó esik, ezt a résztvevők saját 

tapasztalatként is megélhetik. 
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Modul terv – 4. modul: Facilitáció és a kreatív környezet 

 
Gyakorlatok és 

tanulási 

kimenetek 

Idő Tartalom Módszer Eszközök 

 

1. gyakorlat 

3. TK 

60 perc 

 

 

 

Csapatépítő gyakorlat 

Cél: kreatív problémamegoldás 

interaktív teljes 

csoportos játék 

Egy üveg/edény, egy 

kisebb üveg/edény 

tetővel, erős madzag, 

olló, ragasztószalag, 

egyéb eszközök 

2. gyakorlat  

1-2. TK 

30 perc  

 

Bizalomjáték, facilitáció 

Cél: Bevezetés a facilitáció témájába 

teljes csoportos 

gyakorlat, 

megbeszélés 

szemeltakaró kendők, 

flipchart, filctollak 

3. gyakorlat  

1-3. TK 

40 perc 

 

Facilitatív készségek és a kreatív környezet 

Cél: A tanítás és a facilitáció közötti különbség megismerése, a kreatív 

környezet lemeinek megismerése 

 

teljes csoportos 

gyakorlat 

 

előre elkészített post-

itek 

 

Összefoglalás 5 perc Összefoglalás   
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1. gyakorlat: Radioaktív víz – Csapatépítő játék 

 

Tanulási kimenetek 

1. A gyakorlat végére a résztvevők megismerik melyek a kreatív környezet jellemzői, és hogyan 

tudják ezeket biztosítani 

 

Idő:   60 perc 

Módszer:  teljescsoportos csapatépítő játék 

Kellékek: Egy üveg/edény, egy kisebb üveg/edény tetővel, erős madzag, olló, ragasztószalag, egyéb 

eszközök 

 

 

Gyakorlat 

A gyakorlat megkezdése előtt készítsd elő a terepet: jelölj ki egy körülbelül öt méter átmérőjű kört, és 

ennek a határán ragassz a padlóra ragasztószalagot, jelezve a kört. A kisebb üveget töltsd meg vízzel, 

majd helyezd a nagyobb edénybe. Ezt a nagyobb edényt tedd a kör közepére. Dekorációként 

odatehetsz a közelébe egy plüssállatot is. Tedd a adzagot, az ollót és az egyéb eszközöket (pl. papírok, 

ragasztó, gémkapcsok, stb.) egy zsákba. 

Vezesd a csoportot az előre előkészített körhöz. Mutasd be a szituációt: sajnos nagy szerencsétlenség, 

egy nukleáris baleset történt, aminek a következtében a kör közepén levő edényben a víz radioaktívvá 

vált. (Amennyiben elhelyeztél egy plüssállatot is közepén, tedd hozzá, hogy láthatóan az állatok, 

amelyek ezt megitták, már elpusztultak.) Mondd el a csoportnak, hogy egy csapat tudós meghatározta 

a fertőzött területet (ez a kör), így erre a területre senki sem léphet be (még a kezüket vagy más 

testrészüket sem nyújthatják be a kör kerületén belülre). Nekik kell kitalálniuk, hogyan tudják az edény 

tetejét rátenni az edényre, mivel az olyan anyagból készült, amely nem engedi a radioaktív sugárzást 

elszökni, és amennyiben le tudják zárni azt, biztonságosan elvihetik az edényt (előtte természetesen ki 

kell hozniuk az edényt a körből, anélkül, hogy belépnének a fertőzött területre). Add nekik oda a zsákot, 

és mondd el, hogy csak ezeket az eszközöket használhatják. 

Magyarázd el a szabályokat: beszélhetnek egymással, használhatják az eszközöket, de nem léphetnek 

be a körön belülre, még a kezüket vagy más testrészüket sem nyújthatják be a körön belülre, mivel 

megfertőződnek. Ha a játék közben látod, hogy valaki ezt a szabály megszegte, ők kiesnek a játékból. 

Bárhányszor próbálkozhatnak, de legfeljebb negyven perc alatt kell megoldaniuk a feladatot 

(hozzáteheted, hogy ennyi idő múlva már a körön kívülre is kiterjed a fertőzés!). 

A játék után beszéljétek meg a tapasztalatokat, külön kitérve arra, milyen volt együtt dolgozni, hogyan 

sikerült a problémamegoldás. Mit vettek észre saját maguk és a többiek viselkedésén? Sikeresek voltak? 

Mi az, ami működött, és mi nem? 

 

Tréneri jegyzetek 

Ehhez a gyakorlathoz nagyobb térre van szükség, illetve a terület előkészítésére a gyakorlat 

megkezdése előtt! 

A problémának számos megoldása van, de mindegyikhez közösen kell dolgozniuk. Az egyik lehetséges 

megoldás, hogy egy hosszú madzagot rákötnek a tetőre, a madzagot pedig két ember tartja a kör két 
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„oldalán” (egymással szemben állnak), és együtt mozogva körbe-körbe, lassan rátekerik a középen lévő 

tetőt az üvegre. 

A megbeszélés során hívd fel a csoport figyelmét azokra a csoportdinamikai jelenségekre, amelekt 

megfigyeltél. Általában a csoporttagok különbözőképpen reagálnak egy ilyen helyzetben: valakinek 

döntéseket kell hoznia, valakinek ötletekkel kell előállnia, valaki figyel arra, hogy a többiek hogyan 

érzik magukat, stb. Lehet, hogy akár egy személy több ilyen funkciót is betölt (pl. egyszerre lehetsz jó 

az ötletelésben és a döntéshozásban), de mindegyik fontos szerep. Az is előfordulhat, hogy valaki 

„kiszáll” a játékból, ennek az okait is érdemes felgöngyölíteni. Fontos, hogy egy valódi 

problémamegoldó helyzetben is értékeljük egymás hozzájárulását. 
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2. gyakorlat: Bizalomjáték, facilitáció 

 

Tanulási kimenetek 

A gyakorlat végére a résztvevők 

1. megértik a facilitáció és a tanítás közötti különbséget; 

2. megértik, mi a szerepük facilitátorként. 

 

Idő:   30 perc 

Módszer:  teljes csoportos játék, megbeszélés 

Kellékek: kendők, flipchart, filctollak 

 

Gyakorlat: TUK-TUK játék  

A csoport körben áll egy tágas térben (a bútorok jelenléte nem gond, de elegendő helynek kell lennie 

ahhoz, hogy a csoporttagok mozoghassanak). Mindenki választ egy párt a gyakorlat elején. A pár egyik 

tagjának be lesz kötve a szeme. Mondd el az instrukciókat: 

- Ez egy non-verbális gyakorlat, nem szabad beszélni vagy más hangokat kiadni közben. 

- A pár egyik tagja lesz a vezető, a tuk-tuk sofőrje, míg a másik maga a tuktuk (a tuktuk egy 

indiai gyalogos autó). 

- A sofőr vezeti majd a bekötött szemű társát úgy, hogy a kezét ráteszi a vállára. 

- Ha akarják, megbeszélhetik, hogyan fognak együttműködni, de ez nem kötelező. 

Egy, másfél perc után határozottan mondd, hogy „Váltsatok!”, ekkor a pároknak meg kell állniuk és a 

sofőröknek némán párt kell cserélniük (így a tuktukok, akiken továbbra is ottmarad a kendő, nem fogják 

tudni, ki áll mögöttük). Két ilyen váltás lesz, mindegyik körben egy-másfél percig mozoghatnak a párok. 

A harmadik kör után a párok megállnak, a tuktukok levehetik a kendőt és a csapat megbeszéli a 

személyes tapasztalatokat. A megbeszélést mindig a tuktukok kezdjék, hiszen ők voltak kiszolgáltatott 

helyzetben, őket kövessék a sofőrök. Ha voltak megfigyelők, ezután következnek ők (mondják el, mi-

mindent láttak). 

A megbeszélés után szerepet cserélnek a csoporttagok, aki eddig tuktuk volt, most sofőr lesz, és fordítva. 

Ebben a második fordulóban ugyanaz a gyakorlat menete, mint korábban, beleértve a megbeszélést is. 

Végül, a személyes megosztások után vonjátok le a közös tapasztalatokat, és az általánosítható 

tanulságokat írd fel a flipchart-ra. 

 

Tréneri jegyzetek 

A gyakorlat előtt kérdezd meg a csoporttagokat, hogy hajlandóak-e bekötni a szemüket. Soha ne 

erőltesd ezt senkire; ha nem érzik magukat komfortosan (és nem szeretnék most feszegetni a határaikat), 

lehetnek megfigyelő szerepeben és elmondhatják a megfigyeléseiket a megosztás során, vagy akár azt 

is megoszthatják, miért nem szerettek volna részt venni a gyakorlatban. Arra is van lehetőség, hogy a 

szembekötés helyett csak becsukják a szemüket, ha így részt vennének. 

A gyakorlat könnyebb, ha két tréner van jelen, mivel ha páratlan számú résztvevő van, az egyikük be 

tud ugrani. 

A megbeszélés célja, hogy a résztvevők tudatosítsák a gyakorlat során megélt érzéseiket, és a személyes 

élményeken keresztül általánosítható megfigyeléseket tegyenek arra, milyen érzés olyan helyzetben 
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lenni, amikor nem vagyunk kontrollban, és mitől érezzük biztonságban magunkat ezekben a 

helyzetekben. Néhány példa ilyen általánosításokra: 

- a vezetőnek magabiztosnak kell lennie 

- a vezető instrukcióinak (akkor is, ha ezek non-verbálisak) tisztának és egyértelműnek kell lenniük 

- a vezetőnek képesnek kell lennie arra, hogy reagáljon a vezetett igényeire (pl. változtasson a 

tempón, ha szükséges). 

A megbeszélés során kérdezd a következőket: 

1. Hogy érezted magad vezetettként / vezetőként? 

2. Mitől érzed jól magad ebben a szerepben? 

3. Mit tanulhatunk ebből a tapasztalatból a mentoráló vezetésről, a mentor és a vezetett 

kapcsolatáról? Milyen hozzáállás segítheti a diákokat, fiatalokat, hogy a legtöbbet tudják 

kihozni magukból? 
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3. gyakorlat: Facilitatív készségek és a kreatív környezet  

 

Tanulási kimenetek: 

A gyakorlat végére a résztvevők 

1. megértik a facilitáció és a tanítás közötti különbséget 

3.    megismerik melyek a kreatív környezet jellemzői, és hogyan tudják ezeket biztosítani 

 

Idő:   40 perc 

Módszer:  teljes csoportos gyakorlat 

Kellékek: előre elkészített post it-ek 

 

 

Gyakorlatok 

 

Előadás 

Mutasd be egy Kreativitásról szóló PPT-t, és válaszold meg a felmerülő kérdéseket.  

Lásd a 4. modulhoz tartozó mellékletet.  

 

Készségek 

Az előre elkészített post it-eken fogalmakat és mellékneveket találnak a résztvevők. Készíts elő három 

nagy lapot, amelyek három oszlopot alkotnak majd: Tanárok – Facilitátorok – Mindkettő. Kérd meg a 

résztvevőket, hogy az egyes post it-eket helyezzék a megfelelő oszlopba. 

 

Tréneri jegyzetek 

Ezeket írd fel a post it-ekre: 

Tanári készségek: stratégiája van, szisztematikus, a tanulást instrukciók vezérlik, az új tudás van a 

fókuszban, megadja a válaszokat, egyirányú tudásmegosztás, a tudásterület van a fókuszban, az anyag 

szakértője, szabályokat állít fel, a felnőtt van kontrollban, a felnőtt határozza meg a tanulás módját, a 

felnőtt határozza meg a tanulás témáját, a felnőtt értékeli a tanulást, a felnőtt megerősíti/felhatalmazza 

a tanulókat, a felnőtt tudja a követelményeket, a felnőtt felismeri az igényeket, a felnőtt motivál, a 

felnőtt megdicséri a kiemelkedő teljesítményt, a felnőtt meglepi a tanulókat pihentető programokkal, a 

felnőtt kontrolláló kérdéseket tesz fel, a felnőtt határozza meg a tanulás módját 

strategic, systematic, learning is guided by instructions, new knowledge is in the focus, gives the answers,  

 

Facilitatív készségek: nincs hierarchia, nyitott kérdések, a viharban állunk, összeköti a tudást a személyes 

tapasztalattal, a felnőtt és a tanuló közösen dolgozzák ki a tanulási folyamatot, a pszichológiai 

növekedés van fókuszban, a felnőtt moderálja a tanulási folyamatot, a felnőtt a tanulási folyamat 

szakértője, a tanuló van kontrollban, a tanuló határozza meg a tanulás témáját, a tanuló értékeli a 

tanulást, a tanuló „felhatalmazott” 

 

Mindkettő: türelem, bizalom, értő figyelem, nyitott kommunikáció, empátia, hitelesség, tisztelet, a 

források/eszközök biztosítása, tisztelet mások gondolatai iránt, az időkeretek tartása, a program-terv 
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tartása, biztonságos környezet megteremtése, biztatás, elfogadás, felkészültség, határok hózása, 

gondoskodás 

Ne felejtsd el összefoglalni a nap eseményeit. 
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5. MODUL: A FLOW TANTERV 

 

Tanulási kimenetek 

A modul végére a résztvevők 

1. megismerik a FLOW Tantervet; 

2. megismerik a FLOW Tanterv struktúráját és tartalmát, megtudják, hogyan használhatják. 

 

A modul összefoglalása 

Ez a modul a FLOW Tanterv bemutatására fókuszál. A résztvevők megiserik annak struktúrűjűt és 

tartalmát, megismerik a mögöttes logikáját, valamint témáit és altémáit. 

 



 
 
 

33 

 

Modul terv – 5. modul: A FLOW Tanterv 

 

Gyakorlat és 
Tanulási 
kimenet 

Idő Tartalom Módszer Kellékek 

1. gyakorlat 
 
 

10 perc 
 

Bemelegítés 
Cél: felkészülés a napi munkára 

teljes csoport kép 

2. gyakorlat 
1-2- TK 
 
 

75 perc 
 
 

A FLOW Tanterv 
Cél: a Tanterv, annak lgoikájának, struktúrájának és tartalmának megismerése  

egyéni munka 
kiscsoportos munka 
teljes csoportos 
megosztás, 
beszélgetés 

FLOW Tanterv 
(digitálisan megosztva, 
egy-két példány 
nyomtatva) 
laptopok/tabletek, post 
it, flipchart 

Összefoglalás 5 perc Összefoglalás   
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1. gyakorlat: Bemelegítés 

 

Idő:    10 perc 

Módszer:  teljes csoport 

Kellékek 

 

Gyakorlat 

Kérd meg a csoporttagokat, hogy mindenki válasszon egy figurát a bemutatott képről (lásd alább), 

amelyik jellemző az aznapi hangulatukra. Kérdezd meg őket, miért ezt a figurát választották (röviden, 

nem hosszabban, mint egy percben személyenként), mennyire érzik készen magukat a napra. 

Emlékeztesd őket, hogy a mai egy hosszú nap lesz, amelyben a környéket / egy várost is meglátogattok. 

 

Tréneri jegyzetek 

Az alábbi kép a “Blob Tree test” Pip Wilson viselkedéspszichológustól, aki számos pszichológiai és EQ 

játékot dolgozott ki. Az ábra segít abban, hogy felismerjük az érzéseinket, és bizonyos mértékben 

megértsük a társadalmi hierarchiában elfoglalt helyünket. Mindegyik figura más hangulatban van, és a 

fa más területén helyezkedik el. 
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2. gyakorlat: A FLOW Tanterv 

 

Tanulási kimenetek 

A gyakorlat végére a résztvevők 

1. megismerik a FLOW Tantervet; 

2. megismerik a FLOW Tanterv struktúráját és tartalmát, megtudják, hogyan használhatják. 

 

Idő:    75 perc  

Módszer:  kiscsoportos megbeszélés 

Kellékek FLOW Tanterv (digitálisan megosztva, egy-két példány nyomtatva), 

laptopok/tabletek, post it, flipchart 

 

Gyakorlat 

Elsőként oszd meg a Tantervet a résztvevőkkel. Adj nekik tíz percet arra, hogy tanulmányozzák. Ezután 

oszd őket három-négy fős csoportokra, hogy megbeszélhessék egymással, mit találtak. Kérd meg őket, 

hogy gyűjtsék össze a kérdéseiket, megjegyzéseiket, és írják fel azokat egy-egy post it-re. 2Amikor 

elkészültek, kérd meg őket, hogy egyenként tegyék fel a post it-eket a flipchartra: egy csoport egyszerre 

egyet, aztán a második, harmadik csoport, körbe-körbe. Az egymáshoz hasonló post it-ek kerüljenek 

egymáshoz közel, így több kérdéskör fog körvonalazódni. Válaszold meg a kérdéseket, beszélgessetek 

a Tanterv használati lehetőségeiről. 

 

 

Tréneri jegyzetek 

Többféle módon is bemutathatod a Tantervet. 

1. Megoszthatod a dokumentumot előző nap, így a résztvevők már felkészülve érkezhetnek. 

2. Elkészíthetsz egy PPT-t, amelyben összefoglalod a főbb gondolatokat, a struktúrát, és néhány 

példát a tartalomról. 

3. Készülhetsz kérdésekkel, amelyekkel segítheted fókuszálni a résztvevők figyelmét egyes 

területekre. Ebben az esetben figyelj oda rá, hogy a PPT (ha készítesz), tartalmazza ezeket a 

pontokat. 

 

Ne felejtsd el megemlíteni a Tanterv struktúrájának bemutatásakor, hogy az részben követi egy 

hagyományos tanterv logikáját, amelynek főbb pontjai: 

1. Célok 

2. Elvárt értékek 

3. Tartalommal kapcsolatos főbb irányvonalak (inspiráció, ország-specifikus tartalom, általános 

tartalom) 

4. A tartalom struktúrája (általános és gyakorlati tudásterületek) 

5. Értékelés 

6. Idő 

7. Témák és altémák 
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6. MODUL: EGY MEGVALÓSÍTOTT 

UTAZÁS – A FLOW KÉZIKÖNYV 

 

Tanulási kimenetek 

A modul végére a résztvevők 

1. megismerik a Kézikönyv struktúráját és gyakorlatait; 

2. kipróbáltak bizonyos „Utazás előtti” gyakorlatot; 

3. kipróbáltak bizonyos „Utazás közbeni” gyakorlatot; 

4. kipróbáltak bizonyos „ Utazást követő” gyakorlatot. 

 

A modul összefoglalása 

Ebben a modulban gyakorlati oldalról közelítjük a FLOW projektet. Egy közeli város, falu 

meglátogatásával kapcsolatosan a résztvevők kipróbálnak bizonyos Utazás előtti, Utazás közbeni és 

Utazást követő gyakorlatot. 

 

Tréneri jegyzetek 

Amennyiben a résztvevőknek ehhez van kedve, az Utazás utáni gyakorlatokat akár még az utazás 

napján kipróbálhatjátok, egy helyi kávézóban vagy étteremben, a nap zárásaként. Ellenkező esetben 

ezeket a gyakorlatokat másnap reggelre kell beütemezni. 
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Modul terv – 6. modul: Egy megvalósított utazás – a FLOW Kézikönyv 

 

Gyakorlat és 
Tanulási 
kimenet 

Idő Tartalom Módszer Kellékek 

Bemelegítés 10 perc Energetizáló játék 
Cél: a résztvevők energetizálása a szünet után 

teljes csoport kislabda 

1. gyakorlat 
1-2-3. TK 

 80 perc 
 
 
 

A Kézikönyv gyakorlatai 
Cél: a Kézikönyv logikájának megismerése 
 
 

egyéni munka 
kiscsoportok 
teljes csoportos 
megosztás 

hozzáférés a Kézikönyv 
gyakorlataihoz 

2. gyakorlat 
4. TK 

90 perc a 
gyakorlato
kra 
 

Városlátogatás 
Cél: a Kézikönyv gyakorlati alkalmazása, kipróbálása 

teljes csoportos terepi 
gyakorlat 
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Energetizáló játék 

 

 

Idő:    10 perc 

Módszer:   teljes csoport 

Kellékek: kislabda 

 

Gyakorlat 

A résztvevők körben állnak. Mondd el az instrukciókat: mindenki mondja el, emlyik hely / helyszín lenne 

(pl. egy amszterdami kávézó, az Eiffel torony, egy Csendes-óceáni sziget, stb.). A labdát egymásnak 

dobják a résztvevők, mindenki akkor mondhatja a helyét, amikor nála van a labda. Jegyezzék meg a 

labda útvonalát, mivel a második körben ugyanezt az utat visszafelé követve kell bejárnia. 

 

Tréneri jegyzetek 

Próbáld ki a labdát a gyakorlat előtt. Minél nagyobb a csoport, annál nehezebb ez a gyakorlat.  
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1. gyakorlat: A Kézikönyv gyakorlatai 

 

Tanulási kimenetek 

A gyakorlat végére a résztvevők 

1. megismerik a Kézikönyv struktúráját és gyakorlatait; 

2. kipróbáltak bizonyos „Utazás előtti” gyakorlatot; 

 

 

Idő:    90 perc 

Módszer:   egyéni munka, kiscsoportok, teljes csoportos megosztás 

Kellékek: hozzáférés a Kézikönyv gyakorlataihoz 

 

 

Gyakorlat 

Adj hozzáférést a Kézikönyvhöz a résztvevőknek (digitálisian vagy fizikai formában). Oszd a csoportot 

ketté / háromfelé (a reggeli csoportoktól ezek legyenek különbözőek!). Kérd meg őket, hogy először 

önállóan nézzenek bele a Kézikönyvbe és keressenek számukra érdekes gyakorlatokat. Ezután 

beszéljék meg a meglátásaikat a kiscsoportban, végül a teljes csoportban. Jegyezd fel a 

megjegyzéseket. 

 

Ezután válassz az utazás előtti gyakorlatok közül néhányat, és a saját utazásotokra gondolva 

próbáljátok ki őket. 

 

Tréneri jegyzetek 

Néhány javaslat a választható játékokra: 

Utazás előtt: Piroritások, Készítsünk egy listát, Az utazás céljai, Az útvonal megtervezése 

Utazás közben: Segítség kérése, Válasszunk helyit, Fényképek készítése 

Utazás után: Riport készítése, Fontos helyek, 20 kérdés 
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2. gyakorlat: Városlátogatás 

 

 

Tanulási kimenetek 

A gyakorlat végére a résztvevők 

3. kipróbáltak bizonyos „Utazás közbeni” gyakorlatot; 

4. kipróbáltak bizonyos „Utazást követő” gyakorlatot. 

 

 

Idő:    egy teljes délután és este vagy másnap reggel 

Módszer:   teljes csoportos terepi gyakorlat 

Kellékek 

 

Gyakorlat 

Látogassátok meg a tréning helyszínéül szolgáló hely egy városrészét, központját, vagy egy más, közeli 

várost. Válasszatok előtte közösen, vagy válassz te néhány gyakorlatot az Utazás közbeni gyakorlatok 

közül és ezeket próbálják ki a résztvevők utazás közben. 

Ugyanígy válasszatok az utazás utáni gyakorlatok közül, és vagy aznap este, a látogatást végén, vagy 

másnap reggel próbáljátok ki ezeket is. Beszéljétek meg a tapasztalatokat. 

 

Tréneri jegyzetek 

A csoport igényeihez megfelelő helyszínt válassz. Érdemes lehet előre megbeszélni a csoporttal ezt, 

hogy mindenki komfortosan érezze magát. Kilépni a teremből nem mindig könnyű. Segíts a résztvevők 

különböző problémáinak megoldásában. 

 

Ha a csoport készen áll a kihívásokra, akár az utazás közben is foglalkozhattok a gyakorlatokkal. Például 

előre készülhetsz, és összeírhatsz a városra jellemző számokat, melyeket felírsz egy papírra kontextus 

nélkül. A résztvevőknek ki kell találniuk, melyik szám mire vonatkozik (az internet segítségével), pl: 7 

híd van a városban; 1522-ben alapították; 127 méteres a legmagasabb épület, stb. 

 

A nap értékelését egy kávézóban, étteremben is megtehetitek. 
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7. MODUL: SAJÁT GYAKORLATOK 

KÉSZÍTÉSE 

 

Tanulási kimenetek 

A modul végére a résztvevők 

1. megismerik a Kézikönyv „Utazás utáni” gyakorlatait; 

2. megismerik a FLOW honlapot és a H5P felületet; 

3. megtanulják, hogyan készíthetnek gyakorlatokat a H5P felületen; 

4. kompetenssé válnak a gyakorlat-készítés területén. 

 

A modul összefoglalása 

A modul elején visszatekintünk az előző nap utazására, és amennyiben előző nap erre nem került sor, 

kipróbáljuk a Kézikönyv „Utazás utáni” gyakorlataiból néhányat. A modul további részében a résztvevők 

megismerik az online gyakorlat-készítés lehetőségeit, kompetenssé válnak saját gyakorlatok készítését 

illetően. 
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Modul terv – 7. Modul: Saját gyakorlatok készítése 

Gyakorlat és 
Tanulási 
kimenet 

Idő Tartalom Módszer Kellékek 

Bemelegítés 10 perc  A facilitáció fogalma (ismétlés) 
Cél: to tune participants to creative work 

teljes csoport facilitálás-PPT 

1. gyakorlat 
1. TK 

 80 perc  
 

Visszatekintés az utazása, utazás utáni gyakorlatok 
Cél: visszatekintés az előző nap tapasztalataira  

kiscsoportok hozzáférés a 
Kézikönyvhöz, 
laptopok 

2. gyakorlat 
2. TK 

90 perc  A FLOW honlap és a H5P felület megismerése 
Cél: a FLOW honlap és a H5P felület megismerése, amelyeken saját 
gyakorlatok készíthetők 

teljes csoport 
páros munka 

laptop, projektor, 
Internet kapcsolat, 
hozzáférés a H5P 
felülethez 

Energetizálás 5 perc  Energetizáló játék 
Cél: felfrissülés 

teljes csoport internet / zenelejátszó 

3. gyakorlat 
3. TK 

85 perc  Saját gyakorlatok tervezése 
Cél: a megismert felületen új gyakorlatok készítése a megadott kategóriákban   

egyéni / páros munka hozzáférés a H5P 
felülethez 

4. gyakorlat 
3 – 4. TK 

45 perc  Saját – online – gyakorlatok készítése 
Cél: új online gyakorlatok készítése 

egyéni / páros munka hozzáférés a H5P 
felülethez 

Összefoglalás 5 perc Összefoglalás   
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Bemelegítés: A facilitáció fogalma - ismétlés 

 

 

Idő:   10 perc 

Módszer:  előadás 

Kellékek: facilitálás-PPT 

  

Gyakorlat 

Mutasd be a Facilitálá PPT képeit egyesével. Hagy a résztvevőknek, hogy mindegyik diáról mondjanak 

egy-két gondolatot, ami az eszükbe jut. Ez egyrészt ismétlés, másrészt az elmúlt napok élményei alapján 

reflektálhatnak rájuk. 

 

Tréneri jegyzetek 

Emlékeztesd a résztvevőket, ha szükséges, a következőkre: a filozófia, az értékek, a hozzáállás, a 

kontroll, a felelősség és az érzések a legfontosabb megfontolandó aspektusok a facilitálás kapcsán. 

  



 
 
 

44 

 

 

1. gyakorlat: Visszatekintés az utazása, utazás utáni gyakorlatok 

 

Tanulási kimenetek 

A gyakorlat végére a résztvevők megismerik a Kézikönyv „Utazás utáni” gyakorlatait. 

 

 

Idő:   80 perc 

Módszer:  kiscsoport 

Kellékek:  hozzáférés a Kézikönyvhöz, laptopok 

  

 

Gyakorlat 

Ha ezt nem tettétek meg az előző nap este, kérd meg a résztvevőket, hogy a nap kezdetén tekintsenek 

vissza a Kézikönyvre, azon belül is az utazás utáni gyakorlatokra. Válassz előre néhány játékot, és 

próbáld ki a csoporttal!  

Beszéljétek meg a gyakorlatokat a saját élményeik alapján! 
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2. gyakorlat: A FLOW honlap és a H5P felület megismerése 

 

Tanulási kimenetek 

2. A gyakorlat végére a résztvevők megismerik a FLOW honlapot és a H5P felületet. 

 

Idő:   90 perc 

Módszer:  teljes csoport, páros munka 

Kellékek:  laptop, projektor, Internet kapcsolat, hozzáférés a H5P felülethez 

  

Gyakorlat 

Kérd meg a résztvevőket, úgy üljenek, hogy kényelmesen lássák a kivetített honlapot. Mutasd be a 

honlap struktúráját, és hívd fel a figyelmet arra a fülre, ahol a gyakorlatok találhatóak. Ezután mutasd 

be a H5P felületet is, ahol a gyakorlattípusok közül válogathatnak. 

Ezután kérd meg a résztvevőket, hogy rendeződjenek párokba és vizsgálják meg tüzetesen a H5P 

felületen elérhető gyakorlattípusokat. Mondd el nekik, hogy a nap hátralevő részében arra szánjátok 

az időt, hogy megismerjék ezt a felületet és gyakorolják, hogy tudnak saját gyakorlatokat készíteni. 

 

Foglald össze a nap eddigi történéseit. 

 

Tréneri jegyzetek 

A honlap linkje: freedomtolearnontheroad.eu 

A H5P felület linkje: https://h5p.org/ 

Javasoljuk, hogy ezen modul előtt részletesen ismerd meg ezeket a felületeket, amennyiben szükséges!  

https://h5p.org/
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Energetizáló játék 

 

A nap közepén játssz egy energetizáló játékot a résztvevőkkel. Például: 

 

Játssz le valamilyen zenét. Amikor megállítod a zenét, mindenkinek a lehető legtöbb térdet és könyököt 

kell megérintenie! Ez egy rövid, de annál intenzívebb játék, amely felfrissíti a résztvevőket a munka 

folytatása előtt. 

 

További játék-ötleteket a Mellékletek között találhatsz. 
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3. gyakorlat: Saját gyakorlatok tervezése 

 

Tanulási kimenetek 

3. A gyakorlat végére a résztvevők megtanulják, hogyan készíthetnek gyakorlatokat a H5P felületen. 

 

Idő:   85 perc 

Módszer:  egyéni / páros munka 

Kellékek: hozzáférés a H5P felülethez 

  

Gyakorlat 

Folytassátok a korábban megkezdett munkát. Ebben a gyakorlatban már kérd meg a résztvevőket, hogy 

ha eddig nem tették, akkor már kezdjenek el párokban kidolgozni új gyakorlatokat! 

Segítségül adj nekik néhány támpontot: gondoljanak a saját csoportjukra, bármely kontextusban is 

dolgoznak velük, és gondolják végig, épp milyen pedagógiai céljaik vannak csoporttal: Az önbizalom 

erősítése? Kémiai fogalmak megismerése? Környezetvédelmi ismeretek növelése? Bátorítsd őket, hogy 

ezen célok elérésére dolgozzanak ki olyan feladatokat, amelyek egy utazás kapcsán játszhatóak! 

 

Adj szabad kezet a résztvevőknek abban, milyen típusú gyakorlatokkal szeretnének dolgozni. Figyelj 

oda rá, hogy mindenki érti-e az online felület működését. 

Időnként megkérheted őket, hogy váltsanak párt, hogy új szempontokat is szerezzenek a játékaikhoz. 

Mielőtt elkezdik a játékok létrehozását, hívd fel a figyelmet arra, hogy a legtöbb H5P játék-típus 

struktúrája igényli a helyes és helytelen válaszok megadását. Amennyiben nyitott kérdésekben 

szeretnének gondolkozni, válasszák a „Course presentation” típust. 

 

Tréneri jegyzetek 

Ebben a gyakorlatban fókuszáljatok a valós utazásokhoz köthető gyakorlatokra. A virtuális utazással 

kapcsolatos játékokat a következő gyakorlat során készíthetik el. 
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4. gyakorlat: Saját – online – gyakorlatok készítése 

 
 

Tanulási kimenetek 

A gyakorlat végére a résztvevők  

3. megtanulják, hogyan készíthetnek gyakorlatokat a H5P felületen; 

4. kompetenssé válnak a gyakorlat-készítés területén. 

 

Idő:   45 perc 

Módszer:  egyéni / páros munka 

Kellékek hozzáférés a H5P felülethez 

  

Gyakorlat 

Az előzőekben leírt folyamat ismétlődik, de ezúttal a negyedik kategóriába tartozó gyakorlatok 

készítésére összpontosítsatok, a virtuális utazáshoz kapcsolódó gyakorlatokra! Ezek a gyakorlatok más 

logikát követnek, mint a közös élményhez kapcsolódók, így érdemes rájuk külön időt, kiemelt figyelmet 

fordítani! 

 

Zárd a gyakorlatot azzal, hogy megkérdezed őket a tapasztalataikról, valamint visszajelzéseket kérsz 

a felületről és annak használhatóságáról. 
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8. MODUL: ÉRTÉKELÉS ÉS LEZÁRÁS 

 

Tanulási kimenetek 

A modul végére a résztvevők 

1. össze tudják foglalni a tréningen történteket; 

2. meg tudják fogalmazni a személyes tanulási folyamatukat a tréningen; 

3. gyakorolják a pozitív visszajelzések adását és fogadását; 

4. gyakorolják az élményeik megfogalmazását, az ezekre való reflexiót. 

 

 

 

A modul összefoglalása 

Ez a FLOW tréning zárómodulja. Ebben a modulban a résztvevők reflektálnak a tréningre, értékelik 

azt, visszajelzéseket adnak a tartalomra, illetve egymásnak. 
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Modul terv – 8. modul: Értékelés és lezárás 

 

Gyakorlat és 
Tanulási kimenet 

Idő Tartalom Módszer Kellékek 

Bemelegítés 10 perc Bemelegítő játék   

1. gyakorlat 
2-4. TK 

30 perc 
 

Személyes érzések a tréninggel kapcsolatban 
Cél: az érzések végiggondolása, láthatóvá tétele 

teljes csoport érzelmeket kifejező 
kártyacsomag 

2. gyakorlat 
1-2. TK  

 30 perc 
 

Az eredmények és a személyes tanulás összefoglalása 
Cél: a tréningen történtek összefoglalása 

teljes csoport, egyéni 
munka 

összefoglaló ábra 

 10 perc 
 

Gyakorlati információk a tréningzárással kapcsolatban 
Cél: praktikus információk a tréningzárással kapcsolatban (pl. szállás 
elhagyása) 

teljes csoport fonalgombolyag 

3. gyakorlat 
3. TK 

20 perc 
 

Visszajelzés a tréningre 
Cél: visszajelzés gyűjtése a tréninggel kapcsolatban 

teljes csoport post it-ek, tollak, filcek, 
kuka, egy 
komposztálóhoz 
hasonló tároló, egy kis 
bőrönd 



 
 
 

51 

 

1. gyakorlat: Személyes érzések a tréninggel kapcsolatban 

 

Tanulási kimenetek 

A gyakorlat végére a résztvevők 

2. meg tudják fogalmazni a személyes tanulási folyamatukat a tréningen; 

4. gyakorolják az élményeik megfogalmazását, az ezekre való reflexiót. 

 

 

Idő:   30 perc 

Módszer:  teljes csoport 

Kellékek: érzelmeket kifejező kártyacsomag 

 

Gyakorlat 

A zárómodulhoz érkeztünk, ahol összegyűjtjük a résztvevői visszajelzéseket a tréning hasznosságával, 

ileltve azzal kapcsolatban, mennyire élvezték azt. Ehhez három gyakorlatot ajánlunk: 

 

Gesztusok 

Először kérd meg a résztvevőket, hogy álljanak körbe, és találjanak ki egy gesztust (amelyet akár 

hanggal is kísérhetnek), ami kifejezi a tréninggel kapcsolatos érzéseiket, megmutatja, hogyan érezték 

magukat. Kérj meg egy bátor jelentkezőt, hogy elsőként mutassa be a gesztusát, amelyet a többiek 

megismételnek. Figyelj oda rá, hogy mindenki bemutassa a gesztusát! 

 

Érzelmek 

A következő feladathoz szükség lesz csmoag érzelmet kifejező kártyára, amelyeket teríts ki középre. 

Kérj meg mindenkit, hogy válasszon egy kártyát, amelyik kifejezi, hogy érzi most magát, a tréning végén. 

Mikor mindenki választott, kérj meg valakit, hogy mutassa be a kártyáját, és mesélje el, miért ezt 

választotta, mit jelent ez a számára. 

 

Összefoglalás 

Ismét álljatok körbe. Kapcsolj be egy kellemes zenét, és kérd meg a résztvevőket, hogy kezdjenek el 

sétálni a teremben. Amikor tapsolsz, álljanak meg, és forduljanak a hozzájuk legközelebbi emberhez. 

Kérd meg őket, hogy meséljék el a párjuknak, mi volt a legjobb élmény, ami a tréningen érte őket! Ezután 

folytasd a zenét, megint kezdjenek sétálni. A második megállásnál azt kérd, hogy arról meséljenek a 

társuknak, milyen érzelmeket éltek át a tréning során. Harmadszor is ismételjétek meg ezt, ekkor a 

kedvenc gyakorlatukról meséljenek. 

 

 

Tréneri jegyzetek 

A „Gesztusok” játék esetében elképzelhető, hogy komoly érzelmeket vált ki a résztvevőkből. Ebben az 

esetben szánj egy kis időt ezek megbeszélésére. 
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2. gyakorlat: Az eredmények és a személyes tanulás 

összefoglalása 

 

Tanulási kimenetek 

A gyakorlat végére a résztvevők 

1. össze tudják foglalni a tréningen történteket; 

2. meg tudják fogalmazni a személyes tanulási folyamatukat a tréningen. 

 

Idő:    30 perc 

Módszer:  teljes csoport / egyéni munka 

Kellékek: összefoglaló ábra 

 

Gyakorlat 

Először kérd meg a résztvevőket, hogy helyezkedjenek el kényelmesen, és készítsék elő a tréningen 

készített jegyzeteiket (amennyiben csináltak!). Meséld el a csoportnak, emlékeztesd őket, mik történtek 

az egyes tréningnapok során. Hívd fel a figyelmet egy-két emlékezetes közös élményre. Képeket is 

kivetíthetsz a könnyebb emlékezés érdekében.  

Kérd meg a csoportot, hogy gondolják végig, mit tanultak az egyes modulokban, beleértve a készsgeik 

fejlődését is. Ehhez használhatják a következő mintát (ezt vetítsd ki, vagy készítsd el előre és add oda 

handoutként a résztvevőknek). Kérd meg őket, hogy értékeljék a tréninget azalapján, mit tanultak! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mielőtt végeznétek a feladattal, kérd meg őket, hogy mindenki osszon meg egy „soft tanulságot” 

(érzésekre, érzésekre vonatkozó tanulást), és egy „hard-ot” (programpontra, történésekre vonatkozó 

tanulást). 

 

Tréneri jegyzetek 

Figyelj oda rá, hogy az értékelés során a résztvevők maguk gondolják végig a tanultakat, te csak az 

eseményekre emlékeztesd őket! (Tehát pl. fogalmazz így: „A harmadik napon közösen kirándultunk a 

városban.”, ne pedig úgy, hogy „A harmadik napon megtapasztlhattuk, milyen fontos a kommunikáció, 

mikor idegen városban járunk!”.) 

Az összefoglalásnál hívd fel a figyelmet a következő szempontokra: 
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- az elmetérképek, farajzok segítenek strukturálni a gondolatokat 

- a vizuális jegyzetek, ikonok szintén hasznosak lehetnek 

- a kulcsszavak használata szintén hasznos lehet 

- ne felejtsék el felírni a kritikákat sem 

- próbáljanak meg tömören fogalmazni 

- amennyiben releváns, jelöljék meg a forrásokat 
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3. gyakorlat: Visszajelzés a tréningre 

 

Tanulási kimenetek 

3. A gyakorlat végére a résztvevők gyakorolják a pozitív visszajelzések adását és fogadását. 

 

Idő:    30 perc (lehet hosszabban, ha van rá idő) 

Módszer:   teljes csoport 

Kellékek: post it-ek, tollak, filcek, kuka, egy komposztálóhoz hasonló tároló, egy kis bőrönd 

 

 

Gyakorlat 

A visszajelző gyakorlat első felében kérd meg a csoportot, hogy üljenek körbe. Helyezd középre a 

három tárolót: egy kukát, egy kis bőröndöt és egy komposztáló ládához hasonló dobozt. Helyezz ki 

továbbá különböző színű kis papírokat, post it-eket, és tollakat, filceket. Mondd el a csoportnak, hogy itt 

az idő a visszajelzésekre. Kérd meg őket, hogy háromféle visszajelzésben gondokozzanak:  

- Mik azok a dolgok, amelyek nagyon jók voltak, amelyeket szeretnének továbbvinni? Ezeket a 

visszajelzéseket írják fel a papírokra és tegyék a bőröndbe. 

- Mik azok a dolgok, amelyek nem tetszettek nekik, szerintük felesleges, kidobandó? Ezeket 

tegyék a kukába. 

- Mik azok a dolgok, amelyek tetszettek nekik, de máshogy, módosítva használnák őket? Ezeket 

tegyék az újrahasznosító komposztládába. 

 

A második résznél pedig minden résztvevőnek adj annyi post it-et, ahány résztvevő van a csoportban. 

Majd adj nekik egy-egy nagyobb papírt is, ezekre írják fel a nevüket, majd álljanak fel és tegyék a 

lapot a székükre. Mondd el a csaoportnak, hogy most egymásnak adhatnak útravalót: képzeljék el, hogy 

egy mindenki egy utazásra indul, és mindenki bőröndjébe betehetnek valamit: egy kedves gondolatot 

róla, elfogadó-megerősítő üzeneteket. Kérd meg őket, hogy írják fel az egyes embereknek szóló 

üzeneteket a post it-ekre, majd ragasszák ezeket az adott személy lapjára. 

 

 

Tréneri jegyzetek 

Segítheted a visszajelzéseket azzal, ha megadsz néhány szempontot, amire reflektálhatnak. Írd fel 

ezeket a flipchartra (a csoport segítségét is kérheted ezeknek a szempontoknak a közös összerakására!): 

- hangulat 

- nehézségek 

- résztvevők közötti kapcsolatok 

- kreativitás 

- résztvevők száma 

- a program relevanciája (az ötlet, a téma: utazva tanulni, célok, hangsúlyok) 

- a gyakorlatok relevanciája 

- a városlátogatás gyakorlati tapasztalata 
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- saját gyakorlatok készítése 
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MELLÉKLETEK: BEMELEGÍTŐ JÁTÉKOK 
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1. bemelegítő játék: Szamuráj 

  

 

Tanulási eredmények: 

• A csoport fókuszának és koncentrációjának javítása 

• Bemelegítés 

 

Idő:   10-15 perc 

Módszer:  Teljes csoport 

 

Gyakorlat 

Álljon körbe az egész csoport. A résztvevők legyenek egymástól körülbelül kartávolságra. Mindenki a 

szamuráj szerepet ölti magára. A játék célja megtalálni a két legjobb szamurájt. 

Hagyjunk elegendő időt, hogy a résztvevők megtanulják a lépéseket „a harci koreográfiát”, mielőtt 

elkezdjük a versenyt: 

1) Egy lehetséges változat: 

• Az első résztvevő összeteszi a tenyereit és lefelé mutat velük, majd a feje fölé lendíti a 

képzeletbeli kardját, miközben azt kiáltja: "Hí!" 

• A mellette kétoldalt állók felé lendítik a képzeletbeli kardjukat, mintha ketté akarnák 

vágni, és azt kiáltják: "JAAA!", majd leengedik a kezüket. 

• Az első résztvevő ezután kiválaszt valaki mást, és felé lendíti a kardját, miközben azt 

kiáltja: "SAAA!" 

• Akire rámutatott, az folytatja a gyakorlatot. 

2) Verseny: aki a lenti hibák közül elköveti valamelyiket, az kiesik a játékból. 

a. túl lassan reagál 

b. nem reagál 

c. nem egyszerre lendíti a kardját a párjával 

d. reagál, pedig nem is rá mutattak 

 

3) A játéknak akkor van vége, mikor már csak két szamuráj maradt: ők a győztesek. 

 

Ennek a játéknak a lényege, hogy merjünk hibázni, és nevetni a hibázáson.  
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  2. bemelegítő játék: Mazeltov 

 

Tanulási eredmények: 

• A csoport fókuszának és koncentrációjának javítása 

• Bemelegítés 

 

Idő:   15 perc  

Módszer:  Teljes csoport 

 

Gyakorlat 

A tréner bemutat egy sor mozdulatot a körben álló csoportnak. A játék közben egyszerre mindig csak 

egy ember hajthat végre egy mozdulatot. 

Lehetséges mozdulatok: 

• Aki kezd, az csípőmagasságban tartott, felfelé néző tenyerekkel kinyújtja a kezét, oldalra fordul, 

és azt kiáltja: "KIA". A KIA felkiáltást kísérő mozdulat mindig ugyanabba az irányba történik: ha a 

tőlünk jobbra lévő személy "küldte" nekünk, akkor mi, ugyanezzel a kiáltással csak a tőlünk balra 

álló résztvevőnek küldhetjük tovább (azaz nem változtathatjuk meg az irányt).  

• Aki a KIA-mozdulatot "kapta", az visszautasíthatja azt úgy, hogy összekulcsolja a kezét a teste 

előtt, és azt mondja: "USIBUSI". Ezzel visszakerül a mozdulat ahhoz, aki "küldte." 

• Aki "KIA-t kapott", az dönthet úgy, hogy nem a mellette állónak adja tovább, hanem valaki 

másnak a körben, ilyenkor ugyanazt a mozdulatot kell tennie, csak "KIAMIA" felkiáltással. Aki a 

mozdulatot "kapta", az eldöntheti, hogy hogyan adja tovább (azaz melyik irányba és milyen 

kísérő szóval). 

• Az, aki a mozdulatot kapta, dönthet úgy is, hogy egész csoportos mozdulatot szeretne: ilyenkor fel 

kell emelnie az egyik kezét, és azt mondania, "MAZELTOV". Ekkor az egész csoport a mozdulatot 

utánozva azt kiáltja: "MAZELTOV". Aki a mozdulatot kezdeményezte, ezután bármilyen másik 

mozdulattal folytathatja (kivéve az USIBUSI-t, hiszen ilyenkor nincs "visszaküldhető" mozdulat). 

• Egy másik teljes csoportos mozdulat lehet, ha a résztvevő azt mondja, "NOBEL-DÍJ", miközben 

büszkén besétál a kör közepére, és a többiek ünneplik/tapsolnak neki. Ezután ugyanez a résztvevő 

folytassa egy másik mozdulattal. 

• Egy harmadik teljes csoportos mozdulat lehet, ha a résztvevő azt mondja, "FIESTA", mire mindenki 

éljenezni kezd és a kör egy másik pontjára táncol. Ezután ugyanez a résztvevő folytassa egy 

másik mozdulattal. 
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 3. bemelegítő játék: Kő-papír-olló bajnokság 

 

Tanulási eredmények: 

• A csoport fókuszának és koncentrációjának javítása 

• Bemelegítés 

 

Idő:   5 perc  

Módszer:  Teljes csoport  

 

Gyakorlat 

1) A tréner mondja el a kő-papír-olló játék lényegét. Minden pár háromig számol, majd az alábbiak 

közül felmutatja az egyik jelet:  

a. kő: ökölbe szorított kéz; 

b. papír: nyitott kéz, kinyújtott ujjakkal; 

c. olló: a mutató és középső ujj kinyújtva, ollót formázva 

 

A kő üti az ollót, az olló üti a papírt, a papír üti a követ. 

 

2) A résztvevők körbe sétálnak a szobában, a saját nevüket kántálva, mintha önmaguknak 

drukkolnának. Mikor szembe találják magukat valaki mással, elszámolnak háromig és felmutatják a 

"fegyverüket". Aki veszített, annak a győztes mögé kell állni, a vállára tenni a kezét, és a győztes 

nevét kántálni, miközben a győztes újabb ellenfelet keres. 

3) A következő menet győzteséhez ismét csatlakozik a vesztes sor, akik a győztes nevét kántálják, 

amíg már csak két sor marad, majd végül csak egy - a győztesé! 
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4. bemelegítő játék: Marilyn Monroe 

 

 

Tanulási eredmények: 

• A csoport fókuszának és koncentrációjának javítása 

• Bemelegítés 

 

Idő:   15 perc 

Módszer:  Teljes csoport 

 

Gyakorlat 

A csoport alkosson kört, és álljon középre valaki. A kör közepén álló rámutat valakire a körből, a lenti 

nevek egyikén szólítva őt. Mindegyik névhez tartozik valamilyen mozdulat/rövid jelenet, amit a lehető 

leggyorsabban be kell mutatnia annak, akire rámutattak, és a két oldalán álló másik két embernek. Ha 

valamelyikük nem végzi el a mozdulatot (vagy olyasvalaki is megmozdul, akinek nem kellene), akkor 

az illető helyet cserél a középen álló résztvevővel.  

Ajánlott nevek/mozdulatok (kiegészíthetjük saját ötletekkel) 

• Marilyn Monroe: akire rámutattak, az Marilyn Monroe, amint próbálja lenn tartani a 

szoknyáját a szélben, míg a két mellette álló ember ember két oldalt a szelet utánozza, ami 

próbálja felemelni a szoknyáját 

• James Bond: akire rámutattak, az egy képzeletbeli pisztolyt fog a kezében (lehet például a 

klasszikus pisztolycső-fújós mozdulat, míg a két oldalán álló  két társa lenyűgözve nézi, amit 

enyhén hátradőlő testmozdulattal, szája elé tett kezekkel fejez ki 

• Mosógép: a két oldalt álló lesz a mosógép váza, míg akire mutattak, az a fejével körözik, 

mintha a mosógép dobja lenne. A két oldalt álló a mosógépdob felé fordul.  

• Kenyérpirító: akire mutatnak, fel-fel ugrál, mint egy kenyérpirítóból éppen kiugró pirítós, míg 

a két oldalán lévő két ember a karjaival vízszintesen kinyújtja a pirítós előtt és mögött. 

• Pálmafa: a középső ember feltartja a kezét a feje fölé, felfele néző tenyerekkel, mintha két 

pálmalevél lenne felette, az oldalt álló emberek pedig "táncolnak" a pálmafa alatt 


