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ARTPAD Tréning
Bevezetés
Az ARTPAD („A reziliencia fejlesztése a játékon és drámajátékon keresztül”) célja,
hogy formális és nem formális pedagógiai módszerek segítségével erősítse a
gyermekek tanulás iránti elköteleződését, és ilyen módon küzdjön a hátrányos
helyzetű gyermekek és fiatalok korai iskolaelhagyása ellen.
A foglalkozássorozat középpontjában három, egymást kiegészítő terület áll:
1. A reziliencia fogalmának, valamint a gyermekek fejlődésének és
viselkedésének megértése a játékokon keresztül.
2. A tanulás iránti elköteleződést segítő drámatechnikák.
3. A szociális érzékenység és viselkedés fejlesztése drámajátékon és játékon
keresztül.

A kurzus célja
A reziliencia fogalmának megismertetése a tanulókkal. A gyermekek és fiatalok
rezilienciáját fejlesztő játékok és drámatechnikák megismerése és használata,
formális, informális és nem formális pedagógiai környezetben.
A kurzus célcsoportjai tanárok, ifjúsági vezetők, animátorok, és más, gyerekekkel és
fiatalokkal dolgozó személyek.
A kurzus célja, hogy a tapasztalati drámajátékon és a gyerekek játékának
megértésén keresztül támogatást nyújtson a pedagógusoknak, vagy a kurzus
bármely résztvevőjének, a gyermekek és fiatalok formális, informális és nem formális
tanulásának elősegítéséhez, és rezilienciájuk fejlesztéséhez.
A kurzuson résztvevők betekintést nyerhetnek a következőkbe:
• Olyan drámapedagógiai technikákba, amelyek közvetlenül beépíthetők a
pedagógiai gyakorlatba, és fejleszthetik a pedagógiai eszköztárat.
• A gyerekek játékába, amely információt nyújt a saját gyakorlatról a
játékokon és a játékra vonatkozó ismereteken keresztül.
Kiemelt figyelmet fordítunk a gyerekek viselkedésének megértésére, illetve annak
bemutatására, hogy a drámajátékból beépített elemek miként segíthetik elő a
gyerekek inter -és intraperszonális szociális készségeinek, valamint önbizalmának
növelését.
Foglalkozunk a gyermekek játék közbeni viselkedésével és annak belső
indíttatásával, a különböző játékminőségeknek és a játék értékének jelentőségével,
a gyermekek és a fiatalok általános fejlődésével, jóllétével, kreativitásával és
8|Bevezetés

rezilienciájával. Figyelembe vesszük a játékoknál a helyszín adottságainak, az eltérő
lehetőségeknek és erőforrásoknak a fontosságát is.
A kurzus képessé teszi elvégzőjét arra, hogy a megismert módszereket és
technikákat biztonsággal beépítse mindennapos rutinjába.
A kurzus egyik kulcseleme, hogy a megszerzett tudást és ismereteket a tanulók a
saját szakterületükön alkalmazható gyakorlattá formálják.

A kurzus levezetése
A kurzus hossza: 10, egyenként 3 órás foglalkozás
A trénereknek gondolniuk kell a megfelelő mennyiségű szünet és étkezés
beiktatására, különösen egész napos tréning esetén. Ezek időtartamával nem
számoltunk a kurzus hosszának megállapításakor.
A kurzus kezelhető egységes egészként, illetve lebontható az egyes területekre,
amelyek külön-külön modulokként is megtarthatók. Ez a kézikönyv használható az
egyes témakörök, például a gyermekek játékának értelmezésére, vagy egy
bizonyos drámatechnikának bemutatására is.
Témakörök:
Első foglalkozás – Hogyan tanulunk, és hogyan vonódunk be a tanulásba?
Második foglalkozás – A gyerekek játékának megértése
Harmadik foglalkozás – Képzelet: “Mi lenne, ha,… - világok?”
Negyedik foglalkozás – Szituációs játék
Ötödik foglalkozás – Szerepjáték: “Egy másik pár cipő…”
Hatodik foglalkozás – Szakértői köpönyeg
Hetedik foglalkozás – A környezet figyelembevétele
Nyolcadik foglalkozás – A felnőtt szerepe: a nevelő és facilitátor (pedagógiai
szempontok)
Kilencedik foglalkozás - Játék és drámajáték a reziliencia fejlesztésében – áttekintés,
reflexiók és alkalmazás a gyakorlatban
Tizedik foglalkozás – Megvalósítás és reflexió

Előfeltételek
A részvételhez drámapedagógiai előképzettség nem szükséges. A tréning során a
résztvevők megismerkednek azokkal a technikákkal, és elsajátítják azokat a
készségeket, amelyek a saját munkaterületükön megvalósuló gyakorlati
alkalmazáshoz szükségesek. Lényeges szempont, hogy a résztvevők rendszeresen
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dolgozzanak gyerekekkel, vagy fiatalokkal; lehetőségük legyen a csoportjaikat
játék közben megfigyelni, és ilyen módon információt szerezni a tanulásukról, illetve
reflektálni a gyakorlatot követően.

Tanulási eredmények
A várható tanulási eredmények beépítettük az útmutatóba annak érdekében,
hogy világossá tegyük, a résztvevők milyen ismereteket sajátítanak el, és mire
lesznek képesek a kurzus elvégzésével.
A résztvevőknek a következő képességekkel kell rendelkezniük a kurzus elvégzését
követően:
1. A rezilienciának, a drámajátékkal és a szabad játékkal elősegíthető, és
fejleszthető megküzdési készségként való értelmezése, illetve mértékének
megbecsülése.
2. A felnőtt, mint drámafacilitátor pedagógiai szerepének mérlegelése
formális és informális tanulási keretek között.
3. A konkrét gyakorlati drámatechnikák magabiztos használata és beépítése
a saját tanítási gyakorlatba úgy, hogy azok a tanulás és tanítás iránti
elköteleződést megfelelően elősegítsék.
4. A drámapedagógiai elméletek alkalmazása az elköteleződés és a tanulás
érdekében, a saját gyakorlatukban, tantermi és tantermen kívüli keretek
között.
5. A belső indíttatású szabad játék fontosságának megértése, mind az
általános fejlődés, mind a specifikus, játék közbeni viselkedési formák
esetében.
6. A felnőttek szerepének és a beavatkozás szükségességének szakszerű
megítélése a gyermekek játéka során.
7. Helyszínek biztosítása és kialakítása a játék - és a drámafoglalkozások
lebonyolításához.

A foglalkozások helyszíne
Biztosítsunk megfelelő helyszínt a csoportos foglalkozáshoz, és figyeljünk rá, hogy
lehetőség legyen a kiscsoportos munkára és elkülönülésre az egyes tevékenységek
során.
A résztvevők lehetőleg félkört formálva helyezzék el széküket. Nincs szükség sok
jegyzetelésre, így van rá lehetőség, hogy a tevékenységek között elmozduljanak a
helyükről, vagy a földön dolgozzanak. Mindezek mellett vegyük figyelembe a
résztvevők egyéni kényelmi igényeit, és az eszközökhöz való szabad hozzáférés
lehetőségét is.
Szintén a tréner, vagy a tréninget szervező felelőssége annak biztosítása, hogy a
helyszínen meglegyenek a megfelelő egészségügyi és biztonsági feltételek a kurzus
teljes ideje alatt.
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Amennyiben a trénereknek fel kell lépniük valamilyen diszkriminatív viselkedéssel
szemben, tegyék ezt egyénként, a konkrét viselkedési formát megnevezve,
elkerülve a személy, vagy a csoport megbélyegzését.
Az egészségügyi és biztonsági követelmények a következő oldalon találhatók.
Felhasznált eszközök
Ez egy sok feladatot tartalmazó, nagyon gyakorlatias tanfolyam. A feladatok egy
részének megtartásához speciális eszközökre lesz szükség. Az egyes feladatokhoz
szükséges eszközöket minden modul előtt külön felsoroljuk. Ezek általában papírírószer boltokban beszerezhetők.
A szükséges eszközök felsorolása a következő oldalon található:
http://artpadproject.eu/trainer-resources Jelszó: ArtPad20!8

11 | B e v e z e t é s

Egészségügyi és biztonsági ellenőrzőlista
Egészségügyi és biztonsági felszerelés
Megvizsgálta a helyszínen a szükséges előfeltételeket
és jelezte, ha bármi probléma lépett fel?
Elegendő parkolóhely van megváltozott képességű
személyek számára?
Megfelelően vannak jelezve a menekülőútvonalak,
szabadon megközelíthetők és nincsenek bezárva?
Rendelkezésre áll olyan telefonkészülék, ami
vészhelyzetben használható? Vannak rendszeresen
ellenőrzött, megfelelően felszerelt elsősegélyládák?
Megfelelő mennyiségű és állapotú mellékhelyiség áll
rendelkezésre?
Található a helyszínen legalább egy közös helyiség a
tréning résztvevői számára elkülönítve?
A terem fizikai megközelíthetősége biztosított mindenki
számára, beleértve a korlátozott mozgásképességű
személyeket is?
Elegendő számú asztal, szék, flipchart állvány és
egyéb, a tréning során szükséges bútordarab van a
helyszínen?
Megfelelő a világítás, a fűtés/hűtés, és a szellőzés?
Megfelelő mennyiségű konnektor/hosszabbító van a
helyiségben?
Megfelelő a helyiség akusztikája a
tevékenységekhez?
Rendelkezésre áll büfé, vagy más lehetőség a
felfrissülésre a foglalkozások közötti szünetekben?
Rendelkezésre állnak a következő felszerelések?
Képernyő, vagy megfelelő nagyságú üres falrész
Laptop és projektor
Flipchart állvány, papír, és tollak
Letörölhető tábla
TV és DVD lejátszó
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Szükséges
intézkedés

ARTPAD Alapelvek
A kurzust kutatásra alapozva, közösen elfogadott irányelvek alapján dolgoztuk ki.
A következőkben felsorolt irányelvek lényegesek abban a pedagógiai
megközelítésben, amely nagy hangsúlyt fektet a játék és a dráma szerepére a
gyermekekkel és fiatalokkal való formális vagy informális pedagógiai munka során.
Ezeket az elveket az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezménye (33. cikk) is
alátámasztja.

1. Módszertan
A drámajáték, és a gyermekek számára megfelelő játékterek létrehozása egy
speciális megközelítéssel és módszertannal dolgozik, amelyeket szükséges
megértenie annak, aki ezeket használni szeretné. Ezenkívül egy adott
gondolkodásmódot kíván meg a használójától ahhoz, hogy a rezilienciafejlesztést
és a gyermekközpontú, belülről fakadó tanulást megfelelően támogatni tudja.
A gyakorlatban ez a következőket jelenti:







A tanulók hozzáértésének, kezdeményező készségének, képzeletének,
felelősségérzetének, erősségeinek és különféle tanulási módjainak bevonása
a problémamegoldásba.
A meglepő és a kreatív ötletek, illetve a kockázatvállalás ösztönzése.
Idő biztosítása az önreflexióra és a felismerések, tapasztalatok megosztására.
Építő szándékú, nem büntető jellegű értékelés és visszajelzés használata.
A csoport kiegyensúlyozása és támogatása az egyéni erősségek
figyelembevételével.

2. Környezet
A gyerekek és fiatalok formális és informális tanulásában való elköteleződést és a
rezilienciát legjobban támogató teret az emberi és a fizikai tényezők együttes
figyelembevételével alakítjuk ki.
A gyakorlatban ez a következőket jelenti:


Hozzáférés biztosítása a gyerekek számára a választott szabad játékhoz azzal,
hogy rendelkezésükre bocsátjuk a teret, kellő időt hagyunk számukra,
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lehetőséget adunk az önállóságra, és biztosítjuk a választást ösztönző
helyzeteket.
Olyan, fizikailag és érzelmileg biztonságos környezetet hozunk létre, amely
felébreszti a gyerekekben a kockázatvállalásra és kísérletezésre irányuló
igényt is.
Teret hagyunk a gyerekek számára, hogy a saját érdeklődésüket kövessék,
illetve nyitottak legyenek a váratlan eseményekre.
Egyidejűleg vesszük figyelembe a gyerekek egyéni igényeit és a csoport által
támasztott igényeket.
Folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy helye van a hibázásnak, az újra
próbálkozásnak, és ezek teljesen természetesek.
Tudatában vagyunk annak, hogy a felnőtt jelenléte befolyással van a
gyerekekre és a gyerekek által kialakított terekre.

3. A felnőtt attitűdje
A felnőttekből áradó pozitív attitűd által kialakuló tiszteletteljes, szeretetteljes
kapcsolat, és az érzelmi támogatás meghatározó szerepet játszik a gyermekek
önbizalmának, rezilienciának, és általános fejlődésének alakulásában.
A gyakorlatban ez a következőket jelenti:








Pozitív és rugalmas hozzáállással rendelkezni.
Minden gyermeket és fiatalt, mint önmagában kivételes egyént értékelni és
tiszteletben tartani.
Következetes és empatikus szerepmodellként jelen lenni.
Reflektálni a saját viselkedésünkre, a pedagógiai gyakorlatunkra és a
többiekkel való kapcsolatunkra.
Megosztani a tanulás és reziliencia fejlesztésének felelősségét a gyerekekkel.
Ráhangolódni a gyerekek és fiatalok fizikai és érzelmi kockázatvállalási
igényeire.
Odafigyelni rá, hogy mikor, milyen módon lépünk közbe, és tudatában lenni
annak, hogy a felnőtt közbelépése hatással van a gyerekre.

4. Az egyén helye a csoportban
Amikor a reziliencia fejlesztéséről gondolkodunk, nagyon fontos annak megértése,
hogy az otthoni és a társadalmi környezet milyen széleskörű befolyást gyakorol a
gyerekekre.
A gyakorlatban ez a következőket jelenti:


Az egyéniség tiszteletben tartása, valamint az egyenlőség és a befogadás
támogatása.
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Az egyes gyerekekre hatást gyakorló megjegyzések és attitűdök körültekintő
kezelése.
A csoport dinamikájának, a csoport szükségleteinek, valamint az egyéni
szükségleteknek egyensúlyban tartása.
A szocializáció és az egyéni szerepvállalás lehetőségeinek támogatása.
A gyerekek felkészítése arra, hogy a saját problémáikat – a lehetőségekhez
mérten – önállóan oldják meg.
A gyerek életében fontos szerepet játszó egyének értékességének
felismerése, és a velük való együttműködés.

5. Felhatalmazás
A drámajáték és a szabad játék hozzájárul a rezilienciához az önálló
döntéshozatalhoz szükséges kompetenciák fejlesztésével, valamint azzal, hogy
erősíti a kompetenciaélményt – azt az érzetet alakítja ki a használójában: hatással
tud lenni az őt körülvevő világra, és képes a környezetében zajló folyamatok
szabályozására.
A gyakorlatban ez a következőket jelenti:






A tanulás támogatása különböző módokon.
A gyerekek és fiatalok bevonása saját tanulási folyamataik megtervezésébe
(drámajáték), illetve támogatásuk tevékenységeik önálló levezetéséhez
(szabad játék).
A függetlenség (identitás, önbecsülés, öntudat) és a kölcsönös függés
(szocializáció, közös felelősségvállalás) közötti egyensúly megtalálása.
Minden gyermek számára megadni a lehetőséget saját, egyéni fejlődéséhez.

6. Összehangolás
Az összehangolás elvének megfelelően: munkánk során mindig a gyerekek és
fiatalok rezilienciájának fejlesztését tartjuk szem előtt, munkafolyamatainkat ennek
az irányelvnek megfelelően illesztjük össze.
A gyakorlatban ez a következőket jelenti:



Szervezeti szintű elköteleződés a módszertan és a jó-gyakorlatok fent említett
elveinek megfelelően.
Az összehangolás iránti elköteleződés két szintje:
o Személyes összehangolódás: A megközelítések, a felhatalmazás, a
bizalom és a szociális szempontok összehangolása.
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o Strukturális összehangolódás: A környezet és a módszertan elvének,
illetve a feladatoknak az összehangolása.
Meghatározott mutatókkal jellemzett rezilienciahálózat kialakítása
egyénenként a gyerekek és fiatalok számára.
Rugalmas, sokrétű és holisztikus megközelítés.
A boldog gyermekkor fontosságának megértése, és folyamatos szem előtt
tartása.
A gyerekekhez és fiatalokhoz való feltétel nélküli pozitív hozzáállás.

Az ENSZ gyermekjogi egyezménye kimondja, hogy:

“Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek a
pihenéshez és a szabadidő eltöltéséhez, a korának megfelelő játékhoz
és szórakoztató tevékenységekhez való jogát, azt, hogy szabadon részt
vehessen a kulturális és művészeti életben.” (forrás:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100064.tv)
AZ ENSZ GYERMEKEK JOGAIRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNYÉNEK 31. CIKKE
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Minden gyereknek joga van játszani!
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1. Foglalkozás:
Hogyan tanulunk
és hogyan
vonódunk be a
tanulásba?
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1. Foglalkozás: Hogyan tanulunk és hogyan
vonódunk be a tanulásba?
Tanulási eredmények:
A kurzus során ismereteket szerzünk a gyerekek és fiatalok rezilienciaképességéről,
valamint felismerjük az oktatási rendszer, mint olyan környezet szerepét, amely
támogatja a reziliencia fejlesztését és aktiválását.
Összefoglalás:
Ez a foglalkozás a reziliencia koncepciójával ismerteti meg a résztvevőket, és ezt
összeköti a szabad játékkal és a dramatikus technikákkal. Ezenkívül feltárja, hogy a
reziliencia az oktatási rendszerben hogyan támogatható, aktiválható és fejleszthető
a külső és belső erőforrások mozgósításával.
A résztvevő meg fogja érteni:







a reziliencia koncepcióját
azt, hogy a reziliencia hogyan
nyilvánul meg/érhető tetten a
gyerekeknél és a fiataloknál
a tanár/ifjúságsegítő/intézményi
környezet rezílienciát támogató
szerepét
a reziliencia, a drámajáték és a
szabad játék közötti
kapcsolatokat

ARTPAD alapelvek:
2.
3.

A felnőtt hozzáállása
Az egyén helye a csoportban
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A résztvevő képes lesz:






a rezilienciából vagy annak
hiányából eredő reakciókat
felismerni
a reziliencia fejlesztése
szempontjából fontos
erőforrásokat felismerni
a reziliencia fejlesztésének és
aktiválásának esélyét csökkentő
kockázati tényezőket felismerni
kihívást jelentő helyzetekben

Gyakorlat

Idő

1. Gyakorlat

15
perc

Bemutatkozás

Tartalom




2 . Gyakorlat
A projekt és a kurzus
bemutatása

20
perc





Módszer

Szükséges eszközök

Üdvözlés, ütemezés és házirend
A kurzus ismertetése, a trénerek
bemutatása és a résztvevők
bemutatkozása
Alapszabályok

Tréner irányításával

Flipchart, papír és toll

Az általános háttér bemutatása és a
kurzus céljának ismertetése
Az ARTPAD alapelvek ismertetése
Az 1. foglalkozás és a kurzus tanulási
eredményeinek és céljainak kifejtése

Tréner irányításával

Matricák

Powerpoint diák: 1, 2,
3, 4, 5
Best Practice Guide (Jó
gyakorlat gyűjtemény)
ARTPAD weboldala:
www.artpadproject.eu

3. Gyakorlat

20
SOROK játék
Bemelegítés/Jégtörők perc
- SOROK
4.

Gyakorlat

Képeslapok

5.

Gyakorlat

A reziliencia
bemutatása

60
A reziliencia személyes kontextusa (emóciók
perc és a változó belső/külső erőforrások)

20
A gyerekek, fiatalok és felnőttek rezilienciaperc képességének koncepciója
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Tréner irányításával

Nincs szükség eszközre

A csoport
részvételével
Tréner irányításával
Kis csoportban

Képeslapok (min. 50
db)

Az egész csoport
részvételével

Flipchart papír és tollak

A tréner
prezentációja

PowerPoint diák: 6, 7,
8, 9, 10, 11

Gyakorlat

Idő

Tartalom

Módszer

A reziliencia koncepciójának rövid
ismertetése

(Az ismertetés közben
a koncepció pozitív
aspektusait
hangsúlyozzuk)

A rezílienciát csökkentő kockázati tényezők
elemzése - prezentáció

Szükséges eszközök

A reziliencia támogatásának módjai prezentáció.

6.

Gyakorlat

A reziliencia
értelmezése a
gyerekek és fiatalok
saját életéből vett
történetei alapján

7. Gyakorlat
A.T.K. Zsákok –
reflexiók (a jelenlegi
és jövőbeli
foglalkozásokkal
kapcsolatban)

45
Esettanulmányok a gyerekek történetei
perc alapján
Összefoglalás
Pillanatfelvételek

Tréner irányításával
Kis csoportban
Az egész csoport
részvételével

Kinyomtatott
esettanulmányok
Országspecifikus
esettanulmányok a
Best Practice Guide-ból
Flipchart papír és tollak

20
reflexió
perc Belső és külső erőforrások a reziliencia
területén
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A.T.K. zsákok bevezetése

Tréner irányításával
Az egész csoport
Egyéni tevékenység

Kis méretű papírok

1.1

Gyakorlat: Bemutatkozás

Tanulási eredmények:
A résztvevők megismerkednek egymással és a kurzus témájával, megtanulják
egymás nevét. A résztvevők közösen elkészítik a csoport szerződését, azaz
megalkotnak egy biztonságérzetüket támogató szabályrendszert, ami pl.
tartalmazza a kurzus folyamán az egymás iránt tanúsítandó diszkréció és nyitottság
meghatározását, vagy a résztvevő adott feladattól való elállási jogát stb.
PP dia száma: 1. Foglalkozás – 1. Gyakorlat
Idő: 15 perc
Gyakorlat:
1. A résztvevők megérkezése előtt győződjünk meg arról, hogy a szükséges
eszközök: író- és rajzszerek elő vannak-e készítve! Az egyenlőséget és
tiszteletet sugárzó, kényelmes légkör megteremtése érdekében félkörben
helyezzük el a székeket! A helyszín kurzus előtti megtekintése segít a logisztikai
környezet kialakításában.
2. Mutatkozzunk be, és mutassuk be a többi trénert is! Köszöntsük a résztvevőket
az ARTPAD kurzuson, és mondjuk el nekik a helyszínre vonatkozó általános
házirendi szabályokat! (Mosdók, vészkijáratok elhelyezkedése, a foglalkozások
időbeosztása stb.)
3. A résztvevőket kérjük meg, hogy üljenek körbe, és írják a nevüket egy
matricára! Aztán járjunk körbe, és kérjük meg őket, hogy mutatkozzanak be
gyorsan, mondják el a nevüket, hol dolgoznak, és hogy reményeik szerint mit
profitálnak majd a kurzusból!
4. Mondjuk el a résztvevőknek: a biztonságos és tiszteletteljes légkör
megteremtése érdekében, és azért, hogy mindenki jól érezze magát,
előnyös, ha a csoport megfogalmaz egy szerződést a kurzus időtartamára
vonatkozóan!
5. Készítsünk egy mindenki által elfogadott szerződést/ csoportos
megállapodást! Kérdezzük meg a csoport véleményét azzal kapcsolatban,
hogy szerintük mi az, ami támogatni fogja őket a tanulási folyamatban, és
mire van szükségük ahhoz, hogy csoportként együtt tudjanak dolgozni!
Megjegyzések:
Minden új foglalkozás első néhány percében létfontosságú: a tréner és a résztvevők
számára is egyaránt biztosítva legyen annak a lehetősége, hogy amennyire csak
lehet, nyugodtnak érezzék magukat.
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Győződjünk meg róla, hogy a résztvevők tudják a nevünket, de elérhetőségünkkel
kapcsolatban csak annyi információt adjunk meg, amennyit szeretnénk!
Eszközök:
 Flipchart papír és tollak
 Matricák
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1.2

Gyakorlat: A projekt és a kurzus bemutatása

Tanulási eredmények:
A résztvevők megismerkednek az ARTPAD projekt céljaival, a Best Practice Guidedal (Jó gyakorlat gyűjteménnyel), és az ARTPAD csapat által meglátogatott
helyszínelkel. A résztvevők meg fogják érteni az ARTPAD alapelveket.
PP dia száma: 1. Foglalkozás – 2. Gyakorlat
Idő: 20 perc
Gyakorlat:
1. Ismertessük a kurzus hátterét és történetét!
2. Magyarázzuk el az ARTPAD alapelveket!
3. Vetítsük le az 1., 2., 3. diát, és magyarázzuk el a kurzus átfogó célját!
“A reziliencia fontosságának, fejlődésdinamikájának megértése gyerekek és
fiatalok esetében, és ennek támogatása a szabad játék és drámatechnikák
segítségével.”
4. Az egész kurzus és az 1. foglalkozás céljai és tanulási eredményei
Megjegyzések:
Vetítsük le a 4., 5. diát, és menjünk végig az 1. foglalkozás tanulási eredményein!
Mondjuk el, hogy ez fog történni minden foglalkozás elején, így a tanulók mindig
tudják, mire számíthatnak! Tömören vázoljuk, hogy a tanulási folyamat
eredményességét kiértékeljük a kurzus egy bizonyos pontján! Az értékelés
szempontjai: egyrészt a részvétel, másrészt egy olyan – gyerekek és fiatalok
rezilienciáját támogató – projekt benyújtása lesznek, amelynek eredményét a
résztvevő később a saját munkakörnyezetében is át tudja ültetni a gyakorlatba.

Eszközök:
 1., 2., 3., 4., 5. PowerPoint-os diák
 Best Practice Guide
 ARTPAD weboldal
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1.3 Gyakorlat: Bemelegítés/Jégtörők - SOROK
Tanulási eredmények:
PP dia száma: 1. Foglalkozás – 3. Gyakorlat
Idő: 20 perc
Gyakorlat:
1. Kérjük meg a résztvevőket, hogy álljanak fel és rendeződjenek név szerint abc
sorrendbe balról jobbra! Ellenőrizzük, hogy helyesen hajtották-e végre a
feladatot: kérjük meg őket, mondják egyenként a nevüket egymás után!
2. Minden résztvevőt párosítsunk a mellette állóval, és a pár tagjai mondják el
egymásnak, mi a kedvenc ételük!
3. Majd kérjük meg a résztvevőket, hogy álljanak sorba balról jobbra a
születésnapjuk dátuma szerint! Ellenőrizzük ismét, hogy jó helyen állnak-e a
sorban a dátum felsorolásával!
4. Párosítsuk őket újból, majd beszéljék meg, hogy ki hol szeret nyaralni/mi a
kedvenc nyaralóhelye!
5. Kérjük meg a résztvevőket, hogy jobbról balra álljanak a házszámuk szerinti
növekvő sorrendbe! Majd ellenőrizzük, hogy jó helyen állnak-e!
6. Álljanak ismét párba, és mondják el egymásnak, hogy mi volt a
legfélelmetesebb/ legijesztőbb dolog, amit valaha tettek!
7. Végül kérjük arra a résztvevőket, hogy növekvő sorrendben, aszerint álljanak
sorba balról jobbra, ahány éve gyerekekkel dolgoznak!
8. Menjünk végig a soron, és gratuláljunk azoknak, akik a leghosszabb ideje
dolgoznak gyerekekkel!
9. Válasszunk ki néhány embert, és nézzük meg, hogy a csoportból ki mire
emlékszik velük kapcsolatban: születésnap, kedvenc étel, legfélelmetesebb
dolog stb.
Megjegyzések:
Ez a játék abban segíti a résztvevőket, hogy egymás között elvegyüljenek,
ismerkedjenek, egy kicsit megtöri a jeget, és a csoport tagjai megtudhatnak
néhány érdekes dolgot egymásról.
Az egymással megosztott információk tartalma megváltoztatható, más
szempontokat is kitalálhatunk, amik alapján a résztvevők felsorakoznak.
Eszközök: Nincs eszközigény
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1.4 Gyakorlat: Képeslapok
Tanulási eredmények:
PP dia száma: 1. Foglalkozás – 4. Gyakorlat
Idő: 60 perc
Gyakorlat:
Terítsünk szét a földön sok különböző tájképet, jelenetet vagy embert ábrázoló
képeslapot vagy képet – min. 50 darabot!
Kérjük meg a résztvevőket, hogy gondoljanak egy olyan általuk megtapasztalt
változásra, amely kihívást jelentett a számukra! Aztán kérjük meg őket, hogy
válasszanak egy vagy két képeslapot, ami ezt a változást ábrázolja! A résztvevők és
a trénerek is választanak képeslapokat.
A gyakorlatra vonatkozó szerződés: a trénerek tájékoztatják a résztvevőket arról,
hogy minden egyes történetet csak a kurzus keretében jelenítenek és vitatnak meg.
Az oktatók és a csoport csak a tanulási folyamatban megtapasztalt példaként
utalhat rájuk. Mindegyik élettapasztalat érvényes és nagyra értékelendő.
Lehetőség van arra is, hogy ne saját életből vett szituációkat, eseményeket írjunk le
és elemezzünk.
A résztvevők kisebb csoportokat alakítva beszámolnak egymásnak az adott
életesemény során az alábbi területeken őket ért változásokról. A következőkre
összpontosítanak: 1) a változás során megtapasztalt emóciók; 2) belső és külső
erőforrások: az önmagukban rejlő összetevők (pl. személyiségvonások, korábbi
tapasztalatok stb.) és külső tényezők (pl. az őket támogató emberek, intézmények,
eljárások, idő) amelyek őket ezen a változáson átsegítették, és a változás
kezelésében is segítettek. Minden csoport egy nagy papírlapon összesíti az
információkat.
A kisebb csoportok visszacsatolást adnak a nagy csoportnak – minden prezentáció
után a tréner összegzi a tapasztalatokat, és értékeli a nyújtott vagy a lehetségesen
nyújtandó támogatást.

Megjegyzések:
A reziliencia gyakran a kihívást jelentő változás pillanataiban, az átmenetben
mutatkozik meg. Ez a struktúra a résztvevők számára lehetővé teszi, hogy
mélyebbre ássanak önmagukba és megtapasztaljanak különböző érzéseket. Ezen
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kívül a külső és a belső erőforrásokat is felismerik, amelyek a változás legyőzésében,
kezelésében és abban segítenek, hogy keresztülmenjünk a változáson.
A belső erőforrások lesznek a reziliencia építőkockái, a külső erőforrások pedig a
nehéz helyzetekben a reziliencia létrehozásához vagy felfedezéséhez szükséges
támogató környezetet nyújtják. Így a személyes tapasztalat révén eljutunk a
reziliencia koncepciójához, és folytathatjuk a rövid prezentációval -5. Gyakorlat.
Eszközök:
 Képek és képeslapok
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1.5 Gyakorlat: A reziliencia bemutatása
Tanulási eredmények:
A reziliencia koncepciójának megértése.
A rezilienciát csökkentő kockázati tényezők megértése.
A rezilienciát támogató eljárások megértése
PP dia száma: 1. Foglalkozás – 5. Gyakorlat – 6., 7., 8., 9., 10., 11.-es PowerPointos
diák
Idő: 20 perc
Gyakorlat:
A résztvevők megismerkednek a reziliencia meghatározásával, és a fejlesztését
támogató különböző lehetőségekkel. A rezilienciát a különféle élethelyzetekkel való
megbirkózás erőforrásaként mutatjuk be. Bevezetjük a „sérülékeny gyermek”
fogalmát. A prezentáció alapjául a Best Practice Guide (Jó gyakorlat-gyűjtemény)ban megtalálható irodalom, valamint a gyerekek és felnőttek körében végzett
empirikus tanulmányok szolgálnak.

Megjegyzések:
Az oktatónak előzetesen fel kell készülnie a reziliencia koncepciójának
bemutatására a javasolt irodalom áttanulmányozásával, de ne csak a saját
országára vonatkozó tanulmányokat olvassa el, hanem a többit is!
Eszközök:
 PowerPoint
 Best Practice Guide

28 | 1 . f o g l a l k o z á s

1.6 Gyakorlat: A reziliencia értelmezése a gyerekek és fiatalok saját
életéből vett történeteinek alapján
Tanulási eredmények:
A résztvevők felfedezik, hogyan nyilvánul meg a reziliencia a problémás/ nehéz/
kihívásokkal teli helyzetekben. Megtapasztalják, mit kell észrevenniük a
szakembereknek. Érzékenyítjük őket, hogy felismerjék a kockázati tényezőket, és a
rezilienciában lévő erőforrásokat. Megtanulják, mit tehetnek a szakemberek a
reziliencia fejlesztésének, támogatásának érdekében és/vagy az erőforrások
mozgósítása céljából.
PP dia száma: 1. Foglalkozás – 6. Gyakorlat
Idő: 45 perc
Gyakorlat:
Az egész csoportot 4-5 fős kisebb csoportokra osztjuk.
Minden csoportnak két különböző történetet adunk - esettanulmányokat (6
történetet; 2 csoport mindig ugyanazt a történetet kapja, de ők ezt nem tudják),
kifejezetten erre a kurzusra összeállítva. Problémás helyzetű reziliens és nem-reziliens
gyerekek különböző történeteit ismertetjük, ahogyan azokat az ARTPAD
rendezvényein a résztvevők elmesélték. Ezek tehát olyan valós életből vett
szituációk, amelyekkel munkájuk során a résztvevők maguk is találkozhatnak.
A résztvevők ezeket a történeteket két szempontból elemzik:
1. Hogyan nyilvánul meg a reziliencia vagy annak hiánya?
2. Figyeljék meg a reziliens reakciók esélyét csökkentő és növelő tényezőket a
különleges élethelyzetekben!
A kiscsoportok írásban rögzítik a megbeszélés eredményét. Ezeket a gyakorlat
végén összegyűjtik – a gyerekek történeteivel együtt.
Ezután minden kiscsoport bemutatja az emocionális légkörről készített
pillanatfelvételét, tablóját, azt, amit az adott helyzetben tapasztalhatnak, vagy
ahogyan a prezentált helyzettel kapcsolatban éreznek. Bátorítjuk a kiscsoportokat
arra, hogy mutassák be, hogyan reagálnak a szituációban részt vevő személyek, és
elemezzék a szituációt a reziliencia kontextusában.

Megjegyzések:
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A trénernek itt nem szabad a fő témáról megfeledkeznie: a korábbiakban definiált
rezilienciáról. A csoportok által javasolt tényezőket az átadott ismeretek
perspektívájából kell elemezni. A tréner ezáltal ellenőrzi, hogy a résztvevők
megértették-e a reziliencia koncepcióját.
Az oktató egyértelműen jelzi, hogy a fenti gyakorlatok – képeslapok és történetek –
azt bizonyítják: a reziliencia szempontjából nemcsak a külső, hanem a belső
erőforrások is döntő fontosságúak. Képesek vagyunk ezeknek az erőforrásoknak a
fejlesztésén dolgozni – ez az ARTPAD tréning célja.
Eszközök:
 Kinyomtatott esettanulmányok (6 történet) – minden történet 2-3 pédányban
 Országspecifikus esettanulmányok Best Practice Guide-ból a saját
nyelvünkön
 Flipchart papír és tollak
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1.7 Gyakorlat: A.T.K. zsákok – Reflexiók (a jelenlegi és jövőbeli
foglalkozásokkal kapcsolatban)
Tanulási eredmények:
A résztvevők megértik, hogyan kapcsolódnak az egyes foglalkozások a reziliencia
koncepciójához; valamint a drámajáték és a szabad játék szerepét a reziliencia
fejlesztésében. Az egyes foglalkozások tartalmi elemzésének különböző
perspektívából történő megértése. A tudás és a gyakorlat egyesítése, a
foglalkozásokon megjelenített tartalmak általánosítása. A megszerzett tudás
különböző elemeinek egyesítése.
PP dia száma: 1. Foglalkozás – 7. Gyakorlat
Idő: 20 perc
Gyakorlat:
A.T.K. zsákok
A résztvevők azt a feladatot kapják, hogy kisméretű papírokra írják fel a
foglalkozásokból levont személyes következtetéseiket a REZILIENCIÁT TÁMOGATÓ
IDEÁLIS FELNŐTT ATTITŰDJÉT, TUDÁSÁT és KÉSZSÉGEIT illetően – egy asszociáció egy
külön papírdarabon szerepeljen. Ezután a papírdarabjaikat az azoknak megfelelő,
a tréner által adott Attitűd, Tudás vagy Készség zsákba tegyék bele.
A belső erőforrások ATK kategóriái hatással vannak a külsőkre a reziliencia
fejlesztését támogató kedvező környezet megteremtésekor.
A trénernek fel kell készítenie a csoportot, hogy a kurzus folyamán folyamatosan
szolgáltasson anyagot ehhez a feladathoz.
A foglalkozás lezárása
A foglalkozást a főbb pontok összegyűjtésével fejezzük be. Minden résztvevő
mondjon egyetlen szót, a trénert is beleértve, arra vonatkozóan, hogy milyennek
találta a foglalkozást! Ebből a tréner azt is megtudhatja, milyen érzéseik vannak a
résztvevőknek, mit tanultak, és mindez hogyan használható fel a következő
foglalkozás támogatására.

Megjegyzések:
A résztvevők számára ez az első olyan alkalom, amikor visszajelzést adhatnak. Ezt az
élményt tegyük pozitívvá: reagáljunk a visszajelzésekre! Ez lehetőséget nyújt az
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alapjaiban elsajátított tudás és tapasztalatok kiértékelésére, amellyel már esetleg
rendelkeznek.
Eszközök:
 Kis méretű papírlapok
 3 zsák
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2. Foglalkozás: A
gyerekek játékának
megértése
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2. Foglalkozás: A gyerekek játékának megértése
Tanulási eredmény:
Összefoglalás:
Ez a foglalkozás a játékkal ismerteti meg a résztvevőket, és feltárja: a szabadon
választott játék, hogyan járulhat hozzá a gyermek általános fejlődéséhez, jó
közérzetéhez és rezilienciájához a játék belső természetének megértése, és a
gyermekek játéklehetőségeinek támogatása révén.
A résztvevő meg fogja érteni:

A résztvevő képes lesz:

a játék belső természetét

a játék-ciklus elmélet elemeit
meghatározni

a játék fontosságának szerepét a
gyermek általános fejlődésében

a játék biológiai, pszichológiai és társas
szükségletként megjelenő belső
természetét megmagyarázni

a drámajáték és a játék kapcsolatát
azon keresztül, hogy a gyerekek
érzelmileg milyen módon kapcsolódnak megérteni, hogy a játék mennyire
be a játékba
hasznos az általános fejlődés, a jó
közérzet és a reziliencia szempontjából
az ezzel kapcsolatos elméleteket
a kockázat fontosságát megvitatni az
emocionális, a testi és az egészséges
agyi fejlődés szempontjából
a játékok különböző típusait felismerni
(Hughes, B. (1993) a gyerekek
játékának megfigyelése révén

a játékelmélet és a gyerekek játékának
megfigyelése közötti kapcsolat
megragadására
ARTPAD alapelvek:
1.
2.
3.
4.
5.

Módszertan
Környezet
A felnőtt attitűdje
Az egyén helye a csoportban
Összehangolás
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Gyakorlat
1. Gyakorlat
A helyszín
előkészítése, a
szoba kicsinosítása
Bevezetés

Idő

Tartalom

Módszer

Eszközök

30
perc

A résztvevők megérkezése előtt
helyezzünk el a szobában játszó
gyerekeket ábrázoló képeket, fotókat,
posztereket!

Tréner felkészülése

Poszterek,
fényképek, különálló
alkatrészek a szoba
sarkaiban és az
asztalokon

15
perc

A szobában és az asztalokon a
résztvevők számára helyezzünk el játékra
alkalmas eszközöket!
A foglalkozást úgy vezessük be, hogy
hangsúlyozzuk, mennyire fontos a játék a
gyerekek általános egészsége és jó
közérzete szempontjából, és ezáltal
hozzájárul a reziliencia támogatásához
Labdával és tárgyakkal játsszunk
labdajátékokat!
Vitassuk meg a játék célját – tényleg
játszottunk?
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Tréner által irányított
beszélgetés
Csoportos
foglalkozás

Dekorációs anyagok
és egyéb textíliák
még játékosabbá
teszik a termet!
Flipchart papír és toll
Dobálás céljából
labdák, plüssfigurák,
frizbik stb.

Gyakorlat

Idő

Tartalom

Módszer

Eszközök

2 . Gyakorlat

20
perc

Vitassuk meg, milyen értelemben
használjuk a játék szót és hozzunk
példákat!

Tréner irányításával
történő beszélgetés

Papír és ceruzák

Játékkal
kapcsolatos
emlékek

Kérjük meg a résztvevőket, idézzék fel
játékkal kapcsolatos gyerekkori
élményeiket!
Játékkal kapcsolatos emlékeikről papírra
rajzoljunk egy képet! Ezt adjuk körbe és
gyűjtsük össze, hogy kinek milyen játékkal
kapcsolatos emlékei vannak: ki, hol,
mivel játszott és milyen érzései és emlékei
vannak a „játékkal” kapcsolatban!

Kis csoportokban
folytatott
megbeszélések
Visszacsatolás az
egész csoporttól

Megjegyzés: Mások gyerekkori emlékeit
fogadjuk megértéssel
3. Gyakorlat
A szabadon
választott játék
megértése

15
perc

Emlékeik és a beszélgetés alapján
csoportokban fogalmazzák meg a saját
’játék’ definíciójukat

Csoport munka

Tréner input a definíciókkal kapcsolatban

Tréner input

Vita a megszövegezésről/szóhasználatról

Beszélgetés az egész
csoport részvételével

Nagyméretű papír és
tollak
Definíciókat
tartalmazó
PowerPoint diák
1. Játékmunka-elv
(playwork principle
1)
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Gyakorlat

Idő

Tartalom

Módszer

Eszközök

4. Gyakorlat

15
perc

A pszicholudusz bemutatása - játék-ciklus
elmélet

Tréner input

A játék megfigyelése

Flipchart-os
prezentáció

Flipchart

Honnan tudjuk,
hogy ez játék?

5. Gyakorlat
Miért hasznos, ha a
gyerekek
játszanak?

A filmmel és/vagy esettanulmányokkal
kapcsolatos reflexiók
30
perc

A játék fontossága
Utaljunk vissza a játékkal kapcsolatos
emlékekre!
Milyen tapasztalatokra és ismeretekre
tettünk szert a játék során?

Esettanulmányok

Kiosztott anyag – A
játék-ciklus

Kis csoportokban
dolgoznak

Flipchart papír és
tollak

Beszélgetés az egész
csoport részvételével

Játék a változásért
(Play for a change)

Tréner input

Annak felfedezése, hogy miért hasznos,
ha a gyerekek saját, kinti
környezetükben, lakóhelyükön, az utcán
játszanak
6. Gyakorlat
Az agy fejlődése és
a játék
7.Gyakorlat
A kockázat
fontossága a
játékban

15
perc

A játék és az agyi fejlődés közötti
kapcsolat elmagyarázása
Játékmegvonás (Play deprivation)

20
perc

A kockázat előnyeinek a bemutatása a
játékban a jó közérzet és a reziliencia
fejlesztése szempontjából
Az elmélyült játék (deep play) és a
kockázat fontossága

Tréner input
Csoportos
beszélgetés
Tréner input
Csoport munka

Veszélyes
játékeszközök
pl. szög és kalapács,
kötél, hálók,
szerszámok
Filmek vagy fotók
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Gyakorlat

Idő

Tartalom

Módszer

Eszközök

8.Gyakorlat

20
perc

A Hughes definíciója szerinti játéktípusok
bemutatása és magyarázata

Tréner Input
Megfigyelések

Játéktípusokat
bemutató kártyák

Kapcsolódás a drámajátékhoz

Csoportos
beszélgetés

Filmrészlet vagy
esettanulmányok

Miért fontos a játék a reziliencia
szempontjából?

Tréner Input

Papír és tollak

Kis csoportos munka

A reziliencia aspektusai

Visszacsatolás az
egész csoport
számára

Kiosztott anyag – A
reziliencia típusai

A főbb pontok összefoglalása

A tréner irányításával A.T.K. Zsákok

A játéktípusok
bemutatása

9.Gyakorlat
A játék fontossága
a reziliencia
szempontjából

10.Gyakorlat
Összefoglalás

20
perc

10
perc
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A résztvevők a papírcetlikre írott
megjegyzéseiket az A.T.K. zsákokba
dobják

2.1 Gyakorlat: A helyszín előkészítése, a szoba kicsinosítása Bevezetés
Tanulási eredmények:
PP dia száma: 2. Foglalkozás – 1. Gyakorlat
Idő: 15 perc
Gyakorlat:
4. A résztvevők megérkezése előtt gondoskodjunk a helyszín megfelelő
előkészítéséről: a játékról szóló foglalkozáshoz szükséges eszközök álljanak mind
rendelkezésre, azaz a játékmunka-alapelveket tartalmazó poszterek, a játék
fogalmát meghatározó idézetek, egészségügyi és biztonsági mítoszokat
bemutató poszterek, játszó gyerekek fényképei, a megfelelő könyvek.
5. A székeket félkör alakban rendezzük el, hogy olyan teret hozzunk létre,
amelyben a résztvevők komfortosan érzik magukat!
6. Ellenőrizzük, hogy a résztvevők mire emlékeznek a múltkori foglalkozásból, és
megfigyeltek-e gyerekeket játék közben, megfigyeléseiket lejegyezték-e!
7. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a foglalkozás remek lehetőséget nyújt a játék
fontosságának felfedezésére, amely elengedhetetlen a gyerekek általános
egészsége és jó közérzete szempontjából, ezért támogatólag hat
rezilienciájukra!
8. Játsszunk dobálós-elkapós játékot többféle tárggyal. Játsszunk „egy békát”!
9. Vitassuk meg, mi tette a játékot szórakoztatóvá! Mi fontosabb játék közben: az,
hogy a játékot jól játsszuk, vagy maga a játék, az, hogy játszunk?
Megjegyzések:

Eszközök:
 A foglalkozáshoz szükséges minden eszköz legyen előkészítve a szobában!
 Flipchart papír és tollak
 Egy zsák puha labda és dobálható tárgyak
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2.2 Gyakorlat: Játékkal kapcsolatos emlékek
Tanulási eredmények:
A játék belső természetének megismerése
PP dia száma: 2. Foglalkozás – 2. Gyakorlat
Idő: 60 perc
Gyakorlat:
Mi a játék?
Először magyarázzuk el, hogy közösen fogjuk felfedezni és megérteni a játék
lényegét!
A ’játék’ szót több különféle kontextusban használják. Kérjük, meg a résztvevőket,
hogy beszélgessenek néhány percig a mellettük ülővel, és mondjanak olyan
mondatokat, amelyekben a ’játék’ szó szerepel! Például: ‘Főzős játékot játszom’.
Járjunk körbe a csoportban, és gyűjtsük össze a példákat! Mutassuk be, hogy a
’játék’ szót hányféle jelentésben használjuk!
Fontos, hogy a ’játék’ szó alatt a mindannyian a gyerekek játékát értsük. Ennek
elősegítéséhez az a legjobb módszer, ha megkérjük a résztvevőket, menjenek vissza
az időben, és emlékezzenek vissza arra, amikor ők maguk gyerekként játszottak.
Kérjük meg a csoport tagjait, hogy gondoljanak vissza játékkal kapcsolatos 9-10
éves kori emlékeikre! Próbáljanak meg visszaemlékezni arra, amikor nem az iskolai
környezetükben játszottak. Kérdezzük meg, hogy ekkor hol voltak, mit csináltak, kivel
voltak, és azt is – ha esetleg még emlékeznek rá – hogyan érezték magukat közben,
és miért játszották azt, amit!
Adjunk néhány percet a résztvevőknek, és kérjük meg őket, hogy rajzolják le
emlékeiket egy papírra! Magyarázzuk el, hogy minden kép/pálcika-emberes rajz
megfelelő, mivel ezt ők rajzolták. Rajzolás közben agyunk más területét használjuk,
mint beszéd vagy írás közben.
Amikor befejezték, kérjük meg a résztvevőket, hogy mondják el, miről beszélgettek
a mellettük ülővel, és a visszacsatolás az egész csoport részvételével történjen!
Írjuk fel a következő kérdéseket egy táblára vagy flipchartra:





Hol játszottak?
Kivel játszottak?
Mit csináltak?
Miért csinálták?
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Milyen érzéseket keltett bennük a játék?

Vitassuk meg, hogy milyen hasonló/különböző élményeik vannak azzal
kapcsolatban, hogy hol és mivel játszottak!
Beszéljünk arról, hogy kivel játszottak, a velük játszó felnőtteket is beleértve, és ha
nem volt jelen felnőtt, kérdezzük meg, hogy mi lett volna, ha felnőtt is jelen lett
volna!
Végül kérdezzük meg, hogyan érezték magukat, és honnan tudták, hogy
játszanak?
Megjegyzések:
Bátorítsuk a résztvevőket, hogy gondolják azt, körülbelül 8-9 évesek, így
függetlenedhetnek egy kicsit.
Készüljünk fel, hogy lesznek olyan résztvevők, akik azt mondják, nem tudnak rajzolni.
Mondjuk el, hogy nem mesterművet, mint inkább diagramm-szerű rajzokat
szeretnénk kérni tőlük jelekkel és pálcika-emberekkel: inkább Picasso, mint
Rembrandt stílusában! Azt is magyarázzuk el, hogy rajzolás közben agyunk más
területét használjuk, mint amikor szavakat írunk, és ez a különböző tanulási stílusok és
reflexiók miatt fontos.
Tegyük egyértelművé, hogy amikor a résztvevők felskiccelik a játékkal kapcsolatos
emlékeiket, akkor ezekre gyerekként, gyermeki perspektívából emlékeznek, és nem
a felnőtt szemszögéből!
Gyűjtsük össze a válaszokat, és kérjünk konkrét példákat arra, hogy hol és mit
csináltak játék közben!
Készüljünk fel a következő megjegyzésekre: “De most nem engedhetnéd meg a
gyerekeknek, hogy ezt csinálják”, és egy kicsit boncolgassuk azt a kérdést, hogy
‘miért ne engedhetnénk meg?’ DE a korlátokról később fogunk beszélni, tehát
tudassuk a résztvevőkkel, hogy ezekre a kérdésekre még visszatérünk.
Háttérinformáció (Országspecifikus)
Ma sincs több pedofil, mint 30 évvel ezelőtt volt. Csak ma már jobban tudatában
vagyunk, hogy több az ezzel foglalkozó és támogatást nyújtó szolgáltatás, különös
tekintettel arra, hogy a legtöbb gyermekkori szexuális zaklatás és visszaélés otthon a
családban történik, és ezeket olyan felnőttek követik el, akiket a gyerekek jól
ismernek (utaljunk a Gyermekvédelmi tréningre).
Az utak zsúfoltabbak, a gyerekeknek azonban szükségük van olyan készségekre,
amelyek segítségével biztonságban átkelhetnek a forgalmas úton, és tisztában
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lehetnek a forgalommal. A mi felelősségünk, hogy lehetővé tegyük számukra, hogy
ezekre a készségekre fokozatosan szert tegyenek.
Reflektáljunk a játék során megtapasztalt érzéseikre, és kérjük meg a résztvevőket,
hogy vegyék fontolóra: vajon a gyerekek és fiatalok is ugyanezekre a
tapasztalatokra és érzésekre tesznek szert, különösen az őket körülvevő mai
környezetükben!
Tájékoztassuk a résztvevőket, hogy ezek közül a kérdések és korlátok közül még
néhányra később visszatérünk, de most számunkra az a fontos, hogy felvázoljuk, mit
értünk a gyerekjáték fogalma alatt.
Ösztönözzük a vitát és a reflexiókat! Ne töltsünk azonban túl sok időt vele, mivel a
feladat célja az, hogy arra emlékeztessük őket: milyen volt 8-9-10 évesnek lenni,
valamint arra, hogyan játszottak akkoriban.
Eszközök:
 Papír és ceruzák
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2.3 Gyakorlat: A szabadon választott játék megértése
Tanulási eredmények:
A játék belső természetének megismerése
PP dia száma: 2. Foglalkozás – 3. Gyakorlat
Idő: 15 perc
Gyakorlat:
Hozzuk össze a csoportot és mondjuk el, hogy most a játék fogalmát próbáljuk meg
definiálni!
A játék definíciói
Alkossunk kisebb csoportokat! A csoportoknak adjunk egy nagyobb méretű papírt
és néhány tollat! Kérjük meg a résztvevőket, írjanak egy olyan mondatot, ami olyan
módon tükrözi a játékkal kapcsolatos emlékeiket, hogy azt még egy másik
bolygóról érkező idegen is megértse!
Adjunk a csoportoknak 5 percet a játékdefiníció megalkotására, és kérjük meg
őket, hogy olvassák fel hangosan a többi csoportnak!
Vitassuk meg mindegyiket, és válasszuk ki a megfelelő/témába vágó szavakat és
kifejezéseket!
Mutassuk be a 2. játékmunka-alapelvet , mint elfogadott definíciót:
„A játék egy folyamat, amelyet szabadon választanak, személyesen irányítanak, és
amely belülről motivált. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek és a fiatalok önmaguk
döntenek a játék tartalmáról és céljáról, azáltal, hogy követik belső ösztöneiket,
ötleteiket és érdeklődésüket, a saját módjukon, a saját okaikból.”
(Playwork Principles Scrutiny Group, Cardiff 2005)
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Vitassuk meg, hogy ez a játékdefiníció miben különbözik a csoportok definícióitól!
Az ENSZ gyerekjogi egyezménye így fogalmaz:
„Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek a pihenéshez és a
szabadidő eltöltéséhez, a korának megfelelő játékhoz és szórakoztató
tevékenységekhez való jogát”
(AZ ENSZ GYEREKJOGI EGYEZMÉNYÉNEK 31. cikke)
Végkövetkeztetésként mondjuk el, hogy a gyerekek játéka nagyon összetett dolog,
amelyet a foglalkozás során még alaposabban megvizsgálunk, de úgy tekintjük,
hogy nélkülözhetetlenül fontos a gyerekek életében.
Megjegyzések:

Eszközök:
 Papír és tollak
 PowerPoint diákon a definíciók
 2. Játékmunka-alapelv
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2.4 Gyakorlat: Miből tudjuk, hogy ez játék? A pszicholudusz, azaz a
játék pszichológiájának bemutatása – a játék-ciklus elmélet
Tanulási eredmény:
A játék belső természetének megismerése
PP dia száma: 2. Foglalkozás – 4. Gyakorlat: Definíciókat tartalmazó dia
Idő: 15 perc
Gyakorlat:
1. Mondjuk el a csoportnak: annak megértése, hogy amit csinálunk az játék-e
vagy sem, a pszicholudusz-elmélet megértése révén lehetséges.
2. Magyarázzuk el, hogy a ludic szó a ‘játék’ szó latin megfelelője, és a kifejezés
szó szerinti fordítása. A pszicholudusz fogalom pedig az agy tanulmányozását
jelenti játék közben.
3. Magyarázzuk el a ‘Sturrock and Else’10 által alkotott játék-ciklus elméletet a
flipchart és az alábbiak segítségével: játékkezdeményezések, játékválaszok,
áramlat, játékkeretek (narratív, testi, zenei és érzelmi példákkal együtt), a
gyerekek játékának felnőtt általi megzavarása és a gyerekek kizökkentése,
lezárás/letisztulás, diszjáték.
Megjegyzés: Használjuk a következő oldalon lévő megfelelő jeleket.
4. Kérjük meg a résztvevőket, hogy alkossanak kis létszámú csoportokat vagy
párokat, és tekintsék meg a következő megfigyeléseket: egy üres játék-ciklus
lappal játszó gyerekekről szóló filmet!
5. Adjunk a résztvevőknek időt, hogy a megfigyeléseket megnézzék, és a játékciklus elemeit beazonosítsák!
6. Adjunk visszacsatolást az egész csoportnak: válasszunk ki különböző példákat,
és vitassuk meg a különbségeket!
Megjegyzés: Ne feledjük, csak abból vonhatunk le következtetéseket, amit látunk!
Minden egyes játéklehetőség a különböző beállítottságú gyerekeket különböző
játéktípusok felé fogja terelni.
Megjegyzések:
A tréner csak akkor tudja az elméletet elmagyarázni, ha érti, és biztos tudása van
róla. Győződjünk meg róla, hogy a magyarázatunkat mindenki megértette, és
bátorítsuk a résztvevőket a felmerülő kérdések tisztázására!
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Eszközök:
 Flipchart és tollak
 Játszó gyerekekről szóló írásos megfigyelések vagy filmrészletek
 Kiosztott anyagok – A játék-ciklus
A Gordon Sturrock and Perry Else által megalkotott játék-ciklus elmélet CD‐romon
elérhető a www.commonthreads.co.uk internetes oldalon keresztül.
A játék-ciklus elméletet még Perry Else: “The Value of Play”(A játék értéke) című
könyvében ismerteti, valamint Jacky Kilvington és Ali Wood a “Reflective Playwork”
(Reflektív játékmunka) című könyvében.

Játék-ciklus ábra
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Kiosztott anyag – A játék-ciklus
Metaludusz
egyfajta belső elmélkedés vagy
álmodozás

Kezdeményezés
a meghívás
Válasz
a válasz
Keret
a játék természetes módon létrejött
határai, melyek egyben tartják azt

Külső biztosítás
a játék támogatása

Áramlás (flow)
a nem-gátolt játék természetes
folyamata

Lezárulás
a játék természetes befejeződése
Diszjáték
a válasz hiánya által okozott frusztráció
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2.5 Gyakorlat: Miért hasznos, ha a gyerekek játszanak?
Tanulási eredmény:
A játék fontosságának megértése a gyermek általános fejlődése szempontjából
PP dia száma: 2. Foglalkozás – 5. Gyakorlat
Idő: 30 perc
Gyakorlat:
Miért fontos a játék?
Kérjük meg a résztvevőket, hogy mondjanak példákat a gyerekjátékra, és arra,
hogy milyen tevékenységekkel foglalják el magukat a gyerekek, ha játszanak!
Ezeknek a játéktevékenységeknek a listája nagyon széles skálán mozog: lehet akár
hegyről legurulás, vagy egy történet elmesélése. Utaljunk vissza a résztvevők által
említett saját gyerekkori játékokkal kapcsolatos emlékekre, főleg a veszélyesebb
játékokra, olyanokra, amelyeket a felnőttek rossz viselkedésnek minősítenek, mint
például a „Csöngessünk be, és fussunk el” nevű játék.
Ezeknek a játékoknak a listáját írjuk fel a flipchart-ra!
Válasszunk példaként egy játékot, és kérdezzük meg a résztvevőket, hogy szerintük
az miért hasznos!
Vitassuk meg a csoporttal, hogy miért különösen hasznos, ha a gyerekek kint
játszanak a szabadban!
Mérlegeljük ennek előnyeit: helyismeret, a terület feltérképezése, és a szomszédok
megismerése mellett azt is, hogy miért jó, ha a gyerek összeszed egy kis koszt. Ezen
kívül rátermettebb lesz, és a nagyobb terek lehetőséget nyújtanak a zajongásra, és
a különböző koncepciók felfedezésére.
A természetben való tartózkodás kiváltja a természet iránti affinitást, hogy a
zöldben tartózkodni egészséges, mindemellett a természetnek és a természeti
erőknek a megismerését és megértését.
Ezeket a kérdéseket megvitathatják kis csoportokban úgy, hogy mindenki szóhoz
jusson, és ezt követheti a nagy csoportos visszacsatolás.
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1. játékmunka-alapelv
Mutassuk be 1. játékmunka-alapelvet! Vitassuk meg az elv relevanciáját, és
tisztázzuk, hogy a résztvevők megértették-e!
„Minden gyereknek és fiatalnak szüksége van a játékra. A játék velünk született
késztetés. A játék biológiai, pszichológiai és társas szükséglet, és alapvető
fontosságú az egyének és a közösségek egészséges fejlődése és jó közérzete
szempontjából.”
Playwork Principles Scrutiny Group, Cardiff 2005
Osszuk a résztvevőket kisebb csoportokra, és kérjük meg őket, vizsgálják meg, a
játék hogyan járul hozzá a:





biológiai
pszichológiai
társas szükségletekhez
az egészséges fejlődéshez és a jó közérzethez!

10 perc elteltével adjunk visszacsatolást az egész csoportnak.

Megjegyzések:
Érdemes az olyan specifikus szavakat kiemelni, mint: veleszületett/ biológiai/
pszichológiai, és győződjünk meg róla, hogy a résztvevők teljesen értik azokat!
Veleszületett
A gyerekek veleszületett tulajdonsága a játék iránti vágy, és ez éppen olyan fontos
szükséglet, mint az evés, ivás vagy az alvás. A játék az a folyamat és tevékenység,
amiben megtapasztalják az őket körülvevő világot és dolgokat, és felfedezik a
rendelkezésükre álló számtalan lehetőséget.
Biológiai
A játék az agy és az egyén egészséges fejlődése szempontjából fontos. A játék
serkenti az agyi összeköttetéseket, amelyeket később az életben használni fognak.
Amikor a gyerekek játszanak, felfedezik, megvizsgálják, megtapasztalják
önmagukat; kihívásokat, megoldásokat keresnek és találnak; terveznek, építenek,
feltalálnak, a „dobozon kívül gondolkodnak” - azaz a szokásos sémák kereteit
átlépve -, tehát kreatívak. Hivatkozzunk a könyvlistában szereplő Stuart Brown: Play
(A játék) című könyvére!
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Pszichológiai
Egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy a játék a gyerekek és fiatalok általános
egészsége és jó közérzete szempontjából nélkülözhetetlen fontosságú. Nemcsak
testi, hanem emocionális szempontból is, így megalapozza az egészséges elmét és
az élethez való egészséges hozzáállást. A játék fejleszti a rezilienciát, amint azt
Stuart Lester és Wendy Russell is leírta „Játék a változásért” (Play for a Change) című
könyvében.
Eszközök:
 Flipchart papír és tollak
 Play For A Change: Russell, W and Lester, S (2010) a www.playengland.org.uk
internetes oldalon keresztül elérhető
 1. játékmunka-alapelv
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2.5 Gyakorlat: A játék és az agy fejlődése
Tanulási eredmény:
A játék fontosságának megértése a gyermek általános fejlődése szempontjából
PP dia száma: 2. Foglalkozás – 6. Gyakorlat
Idő: 15 perc
Gyakorlat:
A tréner előadást tart arról, hogy az idegrendszerrel foglalkozó tudomány fejlődése
hogyan gazdagította azokat az ismereteinket, amelyek az 1. játékmunka-alapelv
kidolgozásának alapjául szolgáltak.
Az Agy-sztori
Meséljük el az amerikai óvodáskorú gyerekek körében végzett kísérletet:
Az egyik legkorábbi, óvodáskorú gyerekek bevonásával végzett amerikai
kísérletben a gyerekeket annyira bedrótozták, hogy tanítás közben az agyi
tevékenységüket monitorozni tudják. A tudósok látni szerették volna, tanulás közben
mely agyi területük stimulálódik.
A pedagógus tanított valamit a gyerekeknek, és a tudósok megfigyelték az agy
különböző területein zajló tevékenységeket. Amikor a kísérlet befejeződött, a
gyerekek ott maradtak, és mialatt be voltak drótozva elkezdtek játszani – vagy
legalábbis ahogyan azt a felnőttek oktatási szempontból látják: lézengtek. Agyi
tevékenységük hatalmas mértékben megnőtt, és ezután a tudósok elkezdték
felismerni a formális oktatással szemben a játék fontosságát, amely az agy fejlődése
szempontjából nélkülözhetetlen.
A csecsemő születése előtt a számára szükségesnél több idegsejttel (neuron) és a
köztük lévő kapcsolattal (szinapszissal) rendelkezik. A szinapszisok száma
folyamatosan nő és csökken az első három évben. Éppen ezért a játék és
stimuláció során szerzett korai tapasztalatok döntő fontosságúak az agy fejlődése
szempontjából a bedrótozásos agyi kísérletek eredménye szerint. Az agy a korai
fejlődés szakaszában a legformálhatóbb, és ezért a környezet stimulációja nagy
hatással van rá.
Ha visszagondolunk azoknak a fejlődési lehetőségeknek a listájára, amelyek
természetes módon adódnak, amikor a gyerekek játszanak, magunk is
felismerhetjük az agy fejlődése szempontjából fontos szabadon választott játék
fontosságát. Számos, a gyermeki fejlődést vizsgáló elméleti szakember, mint például
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Montessori és Steiner, vagy a Reggio Emilia-féle megközelítés is, a játékot helyezi a
gyermek fejlődésének középpontjába.
A játékmegvonás hatása
Miközben a játék támogatólag hat az egészséges gyermek fejlődésére és
növekedésére, a játéklehetőségek és -terek hiánya káros hatással van rá.
A gyermeki fejlődést olyan spirálnak kell tekintenünk, amely arra épül, hogy mi az,
amit a gyerek már tud, és ahol a további tudás megszerzése függ a lehetőségektől,
eszközöktől, dicsérettől, bátorítástól, és attól hogy jól érzik-e magukat stb. Például
soha nem tanulnánk meg biciklizni, ha nem lenne biciklink.
Vitassuk meg: gyerekekkel és fiatal felnőttekkel foglalkozó gyakorló szakemberként
felelősségünk van abban, hogy számukra olyan tereket biztosítsunk, amely
támogatja, ösztönzi őket, hogy tapasztalataikat bővítsék, így segítve elő általános jó
közérzetüket és fejlődésüket.
Megjegyzések:

Eszközök:
Nincs eszközigény
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2.7 Gyakorlat: A kockázat fontossága a játékban
Tanulási eredmény:
A játék fontosságának megértése a gyermek általános fejlődése szempontjából
PP dia száma: 2. Foglalkozás – 7. Gyakorlat
Idő: 20 perc
Gyakorlat:
A játékmegvonás elméletet folytatva, kérjük meg a résztvevőket, hogy gondoljanak
vissza azokra a kockázatosabb játékokra, melyekben gyerekkorukban részt vettek.
Biztosítsunk lehetőséget, hogy olyan kockázatos játékokban is részt vegyenek, mint
például szerszámok használata, mászás, tűzgyújtás stb.
Megjegyzés: Olyan eszközöket használjunk, amelyekre a tréning helyszíne alkalmas
és használni is tudjuk őket! Használhatunk olyan fényképeket vagy filmfelvételeket
is, amelyeken gyerekek veszélyes játékokat játszanak.
Mit gondolnak, miért hasznos az ilyen típusú játék? Gondolkodjanak el saját
élményeiken és azon, hogy szerintük ezek által milyen tapasztalatokat nyertek!
Kérjük meg a résztvevőket, gondoljanak arra is, hogy érzelmi szempontból milyen
haszonnal jár az ilyen típusú játékba való bevonódás/részvétel!
Kérjük meg a résztvevőket, hogy párokban gondolkodjanak el a küzdős játékokról
vagy birkózós-dulakodós-verekedős játékokról! Milyen tapasztalatokat szerezhetnek
a gyerekek az ilyen típusú játékokban?
A visszacsatolás az egész csoport részvételével történjen, és a tréner foglalja össze,
hogy miért hasznosak a különböző típusú játékok!
A gyerekek kockázatfelmérő képessége
Amikor a gyerekek kockázatos játéktevékenységekben vesznek részt, akkor
kockázatfelmérő képességeket is kifejlesztenek, valamint a biztonságérzetükhöz
szükséges olyan képességeket is, amelyek egész életükben támogatni fogják a
reziliencia-készségüket.
Annak érdekében, hogy minden gyerek megfelelő játéklehetőséghez jusson,
egyensúlyt kell teremtenünk a kockázat és a játék hasznossága között a gyerek
számára. Fontolóra kell vennünk, hogy szükség esetén mely különbségekre
tekintettel kell a gyerekeket támogatnunk, mint például életkorbeli, képességbeli és
nemek közötti, valamint tapasztalatbeli különbségeik miatt.
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Úgy mutassuk be az elmélyült játék (DEEP PLAY) koncepcióját, hogy az a gyerekek
kockázatos játékok iránti érzelmi elkötelezettségének az alapja.

Megjegyzések:
A birkózós-dulakodós-verekedős vagy küzdős játékok lehetővé teszik a testi
érintkezés megtapasztalását; hogy mennyit adok és mennyit kapok; hogy uraljuk a
testünket; az érzelmi bevonódást; a térérzékelést; a testedzést; a szórakozást és a
bajtársiasságot! Lányok és fiúk számára egyaránt fontos.
Eszközök:
 Film vagy fotók
 Kockázatos játékokat lehetővé tevő eszközök
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2.8

Gyakorlat: A játéktípusok bemutatása

Tanulási eredmény:
A drámajáték és a szabad játék közötti kapcsolatok
PP dia száma: 2. Foglalkozás – 8. Gyakorlat
Idő: 20 perc
Gyakorlat:
Ez a gyakorlat a játéktípusok bevezetése.
Ismertessük meg a résztvevőket a B. Hughes szerinti játéktípus-koncepcióval. (2004)!
A játéktípusok a gyermekek játék közbeni érzelmi elkötelezettsége alapján
különülnek el, amelyet a gyermeki fejlődést vizsgáló kutatásokból állapítottak meg.
Rakjunk ki kártyákat párosítás vagy egyszerűen csak felfedezés, megvitatás
céljából.

Megjegyzések:
Győződjünk meg arról, hogy a résztvevők értik a játéktípusokat, és ezeket nem
tévesztik össze a korai évek fejlődési játéktípusaival! (Early Years Developmental
Play Types)
Mit nevezünk játéktípusoknak?
Bob Hughes 1996-ban kategorizálta/rendszerezte a játéktípusokat. Ez egy lista a
különböző játékmódokról, amelyeket a gyerekek a játékuk során bemutatnak. Ma
már széles körben elfogadott tény, hogy a gyerekek fejlődéséhez az is szükséges,
hogy a játéktípusok teljes skálájához hozzáférjenek. Ez lehet önálló otthoni játék,
játék az iskolai játszótéren, vagy barátokkal, megadott keretek között, bent vagy
kint.
Hughes a következőképpen írja le a játéktípusokat:
„azok a különböző látható magatartási formák, amelyeket a felnőtt a gyerekjáték
megfigyelése közben észlel”
Hughes, B. (2006) p. 13
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Gondolatmenetét azzal folytatta: ha azt feltételezzük, hogy a játék valamilyen
módon jótékony hatású a gyermek számára, akkor ez azt jelenti, hogy a gyermek
fejlődésében olyan mélyebb folyamatok játszódnak le, amelyek megoldást
nyújthatnak a gyermek általános fejlődése és jólléte szempontjából. Utaljunk vissza
a játékciklusra és annak a megértésére, hogy mi történik akkor, amikor a gyerekek
játszanak.
A játékok típusokba való besorolása bizonyosan tud segíteni a játszó gyerekek
megfigyelésében, és olyan játékkörnyezet megtervezésében, amelyben lehetőség
nyílik az összes játéktípus megvalósítására. Azonban ez a leíró jellegű, játékokat
típusokba besoroló módszer sem tökéletes. Lehetnek például olyan játéktípusok,
amelyeket még nem kategorizáltak… Lehetnek például emóción alapuló játékok,
mint a „dühből fakadó játékok” (anger play) vagy a „szégyent keltő – zavarba
hozó játékok” (embarrassment play). És természetesen kutatják a gender-játék (a
nemek közötti különbségeken alapuló játék) fogalmát: a „ki vagyok én”, vagy a „ki
lehetek én” koncepciójának a feltárását.
Másutt háromdimenziós játéktípusokat képzeltünk el, amelyeknek van gondolkodó,
érző és cselekvő oldala, és egy mindegyiket átölelő interakciós játéktípus, amely az
összes többit magában foglalná és még megkötés sem lenne.
Hughes, B. (2004) Játéktípusok
“A játéktípusok taxonómiája”
Bob Hughes ELÉRHETŐ A PlayEducation-ből A www.playeducation.com INTERNETES
OLDALON
Hughes, B. (2006) “Play Types Speculations and Possibilities” London. London Centre
for Playwork Education and Training
Eszközök:
2. Játéktípus kártyák
3. Filmrészlet vagy esettanulmányok
4. Kiosztott anyag - Játéktípusok
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Kiosztott anyag - Játéktípusok
A játéktípusok alábbi listája egy kivonat a „A legjobb játék: mit kell a játéknak a
gyerek számára nyújtania” (Best Play: what play provision should do for children)
(2000:33) című dokumentumból.
Szimbolikus játék
Olyan játék, amely lehetővé teszi az ellenőrzést, a fokozatos felfedezést és a jobb
megértést anélkül, hogy a gyermek bizonytalannak érezné magát; szimbólumok,
azaz, olyan tárgyak, konstrukciók vagy jelek használata révén, amelyek embereket,
gondolatokat, tulajdonságokat szimbolizálnak. Például egy darab fa, ember vagy
fegyver szimbolizálására; egy darab zsinór a jegygyűrű szimbolizálására; egy darab
kötél a határvonal szimbolizálására; egy sárgarépa a mikrofon szimbolizálására;
szentély építése vagy zászló létrehozása.
Felfedező játék
A „felfedező” játék olyan játék, amely a környezettel kapcsolatos tényszerű
információkhoz biztosít hozzáférést, és egy bizonyos területtel vagy dologgal való
foglalkozást jelent; amely manipuláció vagy mozgás által felméri annak
tulajdonságait, az abban rejlő lehetőségeket és annak tartalmát. Például:
építőkockák egymásra rakása, egy fényképezőgép szétszedése, vagy alagutat ásni
„Ausztráliáig”.
Tárgyjáték
Olyan „problémamegoldó” játék, amely végtelen számú és érdekes, egymást
követő szem-kéz manipulációkat és mozgásokat használ. Például egy tárgy
megvizsgálása vagy új célra történő felhasználása: rongy, kötél, buborékfólia,
ecset, és csésze felhasználása újító módon. Ebben a játékban maga a tárgy bűvöli
el a gyereket és az a tevékenység, amit csinálni lehet vele, vagy az, amit elő lehet
belőle állítani (függetlenül annak rendeltetésszerű használatától).
Birkózós-dulakodós játék
Olyan testközeli találkozást biztosító játék, amelynek kevesebb köze van a harchoz,
és inkább az érintéshez, a csiklandozáshoz, a relatív erő felméréséhez van több
köze, és a jókedv jelzésére szolgál. A saját és a mások határainak felfedezése és
tesztelése; a fizikai magatartás szociális és interperszonális kódjainak megtanulása.
Például: játékos küzdelem, birkózás vagy kergetőzés, amelyekben a gyerekek
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nyilvánvalóan nem sérülnek meg, és minden módon azt jelzik, hogy jól érzik
magukat.
Szocio-drámajáték
Intenzív személyes, társas, otthoni vagy interperszonális természetű valóságos vagy
potenciális élmények eljátszása, vagyis, a gyerek a saját életének jeleneteit
újrateremti, és ismét eljátssza. Például: otthoni játék, bevásárlás, papás-mamás
játék, az étkezés megszervezése, veszekedés, temetés, válóperes tárgyaláson való
részvétel stb. A gyerek néha olyan érzéseket is eljátszik, amelyek a valódi életben
számára túlságosan ijesztők – ez terápiás célú is lehet.
Drámajáték
A drámajáték olyan eseményeket dramatizál, amelyeknek a gyerek nem közvetlen
résztvevője, vagyis mások életéből vett vagy tévében, színházban látott jeleneteket
játszik el újra: például egy tv show előadása, egy utcai vagy hírekben látott
esemény eljátszása; egy vallási vagy ünnepi esemény újra játszása; a születés vagy
halál eljátszása; vagy egy mostani meccsen vagy koncerten látott híres focista
vagy együttes produkciójának – gyakran közönség előtt történő – előadása.
Társas játék
Olyan játék, amely során a szabályok, a társas együttlét, érintkezés és
kommunikáció követelményeit lehet feltárni, felfedezni vagy megváltoztatni.
Bármely olyan társas vagy interaktív szituáció, amely mindegyik féllel szemben
támaszt elvárást, amelyeket megvitatnak és bizonyos szabályokat, szokásokat,
előírásokat betartanak, például: társasjátékok, beszélgetések, együtt csinálni
valamit, kihívásokat állítani, vitatkozni…
Kommunikációs játék
Szavakat, nüanszokat, gesztusokat használó játék: például pantomim, tréfák,
színészkedés, gúnyolódós-ugratós, valakit nevetségessé tevő játékok, éneklés,
vitatkozás, költészet, graffiti, eskütevés, nyelvek, szavak, szleng kitalálása,
történetmesélés. Reakció létrehozása, és a hatás feltárása.
Kreatív játék (invenciózus játék)
Olyan játék, amely az én új formában történő kifejezését, az én létezésére adott új
válasz megformálását teszi lehetővé; információátalakítás; új kapcsolatok és új
felismerések tudatosítása a meglepetés erejével. Sokféle anyag és eszköz
felhasználásával végzett öncélú alkotás, amely teljes szabadságban (megkötések
nélkül) történik, és nem feltétlenül a végeredmény a fontos.
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Elmélyült játék (Deep play)
A túlélési készségeket fejlesztő játék, amelyben a gyerek a félelmét úgy győzi le,
hogy nagy kockázattal járó fizikai és emocionális élményeket él át: ráugrik egy légi
kifutópályára, olyan alternatív véleményt formál, amelyet valószínűleg
visszautasítanak majd, vagy egy magas gerendán egyensúlyozik. A kockázat a
gyerek (természetesen nem a felnőtt) szemszögéből észlelhető, de hogy mi számít
elmélyült játéknak, gyerekenként változik.
Fantáziajáték
Olyan játék, amelyben a gyerek a saját módján rendezi át a világot – olyan
módon, amely teljesen fantáziaszerű és irreális. Például, azt képzelik, hogy
szuperhősök, földönkívüliek, koboldok, ők az idő urai, ufók, varázsigéket mondanak,
megmentik a világot különböző pusztító erőktől . . .
Képzeletbeli játékok
Az identitás felfedezésére, a létezés és a cselekedetek különböző módjainak
felfedezésére szolgáló játékok – habár ezek nem intenzív személyes, társas, otthoni
vagy interperszonális természetű játékok. Gyakran valakinek az utánzása vagy
valamilyen látott, de nem tapasztalt dolog kipróbálása pl.: autóvezetés, halottnak
tetteti magát, eljátssza, hogy bohóc vagy bolti eladó.
Mozgásos játék
Bármilyen és minden irányba történő mozgás – fel-le, oldalt-vissza, különböző
sebességgel és látszólag öncélúan. Például, kergetőzés, fogócskázás, bújócskázás,
fára mászás, gurulás, ugrálás, táncolás – a saját test lehetőségeinek
megtapasztalása egy bizonyos környezetben.
Elsajátítási, uraló játékok
Általánosságban kifejezve a természeti környezet fizikai és affektív összetevői feletti
irányítás érzése, például lyukak és alagutak ásása a földbe és a homokba; a patak
folyásirányának megváltoztatása, egy új készség elsajátítása, például a folyó
átugrása, vagy biciklizés . . .a világot irányító konvencionális szabályok nem
érvényesek, de még mindig a valóságon alapulnak. Például, elképzeli a gyerek,
hogy ő egy fa vagy úgy tesz, mintha fa, hajó vagy állat volna, vagy megsimogat
egy képzeletbeli kutyát, van egy láthatatlan barátja, vagy azt képzeli, hogy az
asztal egy busz vagy egy barlang. . .
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Összesítő játék (Evolúciós játék) - (Recapitulative play) (Evolutionary play)
Olyan játék, amely az emberi evolúció történetének aspektusait jeleníti meg,
amelyet a génjeinkben tárolunk és génjeinkkel adunk tovább, és a gyerekek
spontán játékában nyilvánul meg – és gyakran olyan szabadtéri környezeti
tényezők stimulálják, mint az erdők, pocsolyák/sekély vizek/folyók. Például:
tűzgyújtás, spontán rituálékban és dalokban való részvétel, történelmi korokat idéző
ruhákba/egyenruhákba beöltözni és szerepjátékot játszani, háborúsdit játszani és
fegyvereket készíteni, növényeket/gyümölcsöket/virágokat termeszteni, főzni, vagy
hajdani, hagyományos közösségeket alkotni, menedékhelyet építeni, esetleg új
nyelveket és vallásokat kitalálni.
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2.9 Gyakorlat: A játék fontossága a reziliencia szempontjából
Tanulási eredmény:
A játék fontosságának megértése a gyermek általános fejlődése szempontjából
PP dia száma: 2. Foglalkozás – 9. Gyakorlat
Idő: 20 perc
Gyakorlat:
Miért fontos a játék a reziliencia szempontjából?
Vegyük figyelembe a hét szempontot: (Lester and Russell 2008)








Emocionális szabályozás
Öröm és élvezet
Stresszreakciók rendszerei (bizonytalanság és kockázat)
Játék és kreativitás
Játék és tanulás
A kortárs kultúra fejlődése, és az ahhoz való kötődés
A gyerekjáték és a környezet interakciója

A csoportot osszuk kisebb csoportokra, és adjunk nekik néhány példát a listáról
önálló feldolgozásra!
Adjunk visszacsatolást az egész csoportnak, és állítsunk össze egy listát arról, hogy
mennyi haszna van a gyerekjátéknak! Ösztönözzük a csoportot, hogy
gondolkodjanak a megszokott sémákon kívül, és mérlegeljék az emocionális
válaszok, a függetlenség, a kockázatfelmérés, kihívást jelentő koncepciók
felfedezését stb.
Adjunk minden csoportnak néhány percet, hogy egy nagy papírlapra írjanak
néhány dolgot azzal kapcsolatban, milyen lehetőségei vannak a gyerekek
rezilienciafejlődésének szabad játék közben!
Minden résztvevő elé helyezzünk egy listát, és vitassuk meg, hogy milyen
természetes folyamatok zajlanak le, amikor a gyerekek játszanak!
Megjegyzések:
Magyarázzuk el, hogy a kreatív szó a kreatív gondolkodásra és a kreatív
képzelőerőre utal és nem feltétlenül a művészi képességre!
Eszközök:
 Papír és tollak
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2.10 Gyakorlat: Összefoglalás
Tanulási eredmények:
PP dia száma: 2. Foglalkozás – 10. Gyakorlat
Idő: 10 perc
Gyakorlat:
Végül foglaljuk össze a foglalkozáson tanultakat:





Feltártuk a játékkal kapcsolatos emlékeinket
Megállapodtunk a játék definíciójában, és hogy mit értünk azalatt:
„szabadon választott”
Megállapítottuk, hogy a játék a gyerekek alapvető joga/a gyerekeknek
joguk van a játékhoz
Megvitattuk, hogy milyen korlátok akadályozzák a gyerekek szabad játékát

Végül kezdtük megérteni, hogy miért fontos a játék a gyerekek általános fejlődése
és jó közérzete szempontjából, és ebből következően a reziliencia fejlődése
szempontjából is. Valamint annak a fontosságát, hogy a gyerekeket és a fiatalokat
ruházzuk fel emocionális és fizikai készségekkel, hogy felkészítsük őket arra: a felnőtt
életükben képesek legyenek a lehető legtöbb kihívással megbirkózni.
Elkezdtük a drámajáték és a szabad játék közötti kapcsolatokat is feltárni: a
gyerekeknek azon természetes képessége által, hogy szeretnek történetet mesélni
és színdarabokat, szituációkat eljátszani, színészkedni.
Vegyük fontolóra/gondolkodjunk el azon, hogy mi lehet a résztvevők szerepe a
gyerekek játékának támogatásában, főleg azokkal a korlátokkal kapcsolatban,
amelyek a gyerekeket akadályozhatják a munkahelyükön/az iskolában/ a
környezetükben.
Kérjük meg, hogy gondolkodjanak el az Attitűd, Tudás, Készség területekkel
kapcsolatban a gyerekekkel és fiatalokkal dolgozó felnőttek szemszögéből, és hogy
helyezzék el észrevételeiket a megfelelő zsákokba, ami a későbbiekre nézve
hasznos lehet a kurzuson.
Megjegyzések:
Eszközök:
 A.T.K. zsákok és kis méretű papírlapok
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3. Foglalkozás:
Képzelet “Mi lenne
ha… világok?”
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3. Foglalkozás: Képzelet “Mi lenne, ha…. világok?”
„Magamat tudatos módon megtapasztalni – azaz önismeretre szert tenni – a
tanulás szerves része.”
STONE AND DILEHUNT, 1978, P 12

Tanulási eredmény:
A résztvevő elsajátítja a képzelőerőt igénylő folyamatok beindítását és táplálását
segítő technikákat. Megtanulja a szociális és interperszonális készségeket, az
empátiát és a megértést segítő játékokat alkalmazni.

ARTPAD alapelvek:
Összefoglalás:
1. Módszertan
Ez a foglalkozás feltárja, hogy a tanulás iránti elkötelezettség kialakítását segítő
kooperatív drámajátékok hogyan facilitálják a szociális interakciót, a képzelőerőt és
a tanulást.
3. A felnőtt attitűdje
4. Felhatalmazás
A résztvevő meg fogja érteni:

A résztvevő képes lesz:

a pedagógiai helyzet hatását és
jelentőségét

a szociális készségeket, a szocializációs
tanulás iránti elkötelezettséget, az
önismeretet és az empátiát ösztönző
kísérleti technikákat és játékokat
alkalmazni

a szociális készségeket és a nagy
képzelőerőt igénylő munkát lehetővé
tevő drámagyakorlat alkalmazását és
átadását

a gyerekekkel és fiatalokkal való
munkája során az elkötelezettség és a
tanulás oktatásában a
drámaelméleteket alkalmazni
megérteni a felnőtt pedagógia
szerepét, egy formális és informális
környezetben és helyen végzett
drámagyakorlat facilitátoraként
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Gyakorlat
1. Gyakorlat
A tanár mint
résztvevő/megfigyelő

Idő

Tartalom

Módszer

15
perc

Bevezetés

Tréner irányításával
csoportban
visszacsatolás/kérdések

pedagógiai helyzete

A körök használata a
gyakorlatoknál:

Eszközök

A tanár /gyakorló szakember
pedagógiai pozíciója
Körben állás az egyenlőség
és a reflexió jelölésére

2.Gyakorlat
Nevek, Alkalmazások
és Kiterjesztések

45
perc

A névjátékokat a bizalom
növelésére és a szociális
elkötelezettség erősítésére
használják
A játék kiterjesztése az
egyedi igényeknek való
megfelelés céljából

3.Gyakorlat
Történetmesélés élő
módon

20
perc

Pantomimes tárgyak – A
résztvevők verbálisan és nonverbálisan dolgoznak együtt
a fizikai bizalom, a megértés
és az együttműködés
erősítése érdekében
A reflexió segíti a munka
megértését, a kritika lehet
építő jellegű és jobbító
hatású
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Tréner irányításával
Csoportos foglalkozás
Újbóli kiterjesztések
megbeszélése és a
gyakorlat megosztása

Csoportmunka

puha labda

Gyakorlat

Idő

Tartalom

Módszer

4.Gyakorlat

20
perc

Élő történetek – pantomim

Tréner irányításával

Történetmesélés a test és a
mozdulatok segítségével

Megbeszélés a csoport
részvételével

Pantomim – Élő
történetek

Eszközök

A helyénvaló és tiszteletteljes
fizikai magatartás
A tevékenység kiterjesztései –
hangképek és szótájképek
(szókollázsok)
5. Gyakorlat
Kit rejt a táska?

30
perc

Problémák (nehéz
élethelyzetek) megértését
facilitáló feladatok,
emberek, élethelyzetek
rekonstruálása, történetek
alkotása tárgyak
segítségével

Tréner irányításával és
ösztönzésével

A tárgyak karakter- és
szituációteremtő ereje

Facilitált vita
történetekről

Hátizsák-gyakorlat
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Kis csoportokban
Visszacsatolás és
megosztás az egész
csoporttal

táska vagy hátizsák;
benne pl.: telefon,
vonatjegy, könyv, levél,
papírzsebkendő, kulcs,
fénykép stb.

Gyakorlat

Idő

Tartalom

Módszer

Eszközök

6.Gyakorlat

30
perc

Utazások, döntések,
választások és stratégiák

Tréner vezeti be

Kék anyag

Kis csoportokban
dolgoznak, minden
csoport más feladatot
kap

szigeteket/embert/hajót
ábrázoló kivágások vagy
modellek

A személyes utazás

Tengeri szigetek és hajóutak
Csoportos
történetmesélés/felfedezés
Párban végzett gyakorlat a
lehetőségek és a
fókuszpotenciál
felfedezésére
7.Gyakorlat
Összefoglalás és
reflexió

20
perc

A foglalkozáson tanultak
összefoglalása
Gondolatok a gyakorlatokról
A.T.K. PLENÁRIS foglalkozás
A.T.K. zsákok (Attitűd- TudásKészség)
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Csoportos visszacsatolás
és megbeszélés

Kisebb méretű tárgyak és
apró játékok

Öntapadó
jegyzetcédulák

3.1 Gyakorlat: A tanár mint résztvevő/megfigyelő pedagógiai
helyzete
Tanulási eredmények:
A felnőtt pedagógiai szerepének megértése egy formális és informális környezetben
és helyen végzett drámagyakorlat facilitátoraként.
PP dia száma: 3. Foglalkozás – 1. Gyakorlat
Idő: 15 perc

Gyakorlat:
A kör
Vitassuk meg a tanár/gyakorló szakember körben elfoglalt pedagógiai helyzetét!
A kör ereje:








A tanár/gyakorló szakember az osztály/csoport részévé válik
résztvevői/vezetői szerepben, amely számára lehetővé teszi a munkára adott
megfelelő válaszok modellezését.
Nem-hierarchikus pozicionálás. A résztvevők csoporton belüli egyenlőségét
úgy érhetjük el, hogy a gyakorlatokat a tanár/gyakorló szakember jobb vagy
bal oldalán vagy a kör más pontjain kezdjük el.
Amikor olyan drámagyakorlatokat alkalmazunk, amelyekben a résztvevők
csoportokra oszlanak, akkor a gyakorlatok megbeszélésekor a résztvevőket
vissza kell állítani a körbe. Ez adja meg az újrafókuszálás és reflexió keretét.
A sérülékeny résztvevőket támogatás céljából a tanár/gyakorló szakember
vagy segítő munkatárs mellé kell állítani. Ezt lehet úgy is csinálni, hogy ne
legyen teljesen nyilvánvaló, ha a gyermek nem keresi a felnőtt támogatását,
és magától nem áll a felnőtt mellé.

Megjegyzések:

Eszközök: Nincs eszközigény
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3.2 Gyakorlat: Játékok, alkalmazások és kiterjesztések
Tanulási eredmények:
A felnőtt pedagógiai szerepének megértése, egy formális és informális
környezetben és helyen végzett drámagyakorlat facilitátoraként
PP dia száma: 3. Foglalkozás – 2. Gyakorlat
Idő: 45 perc

Gyakorlat:
1. Játék a nevekkel
A résztvevők leülnek egy körben, elmagyarázzuk nekik a játékot.
(A fiatalabb résztvevők ülnek és gurítják a labdát – az idősebb résztvevők állnak és
dobják a labdát). Ez a játék alkalmas arra, hogy új osztállyal/csoporttal játsszuk.
Mindegyik résztvevő bemondja a saját nevét, majd szemkontaktusba lép egy másik
gyerekkel a csoportban, és odagurítja neki a labdát.
Az a résztvevő, akinek a labdát gurítják, bemondja a saját nevét, és a labdát
továbbgurítja valaki másnak. A játék addig folytatódik, amíg mindenki be nem
mondta a saját nevét.
(Megjegyzés: némely résztvevőnek problémát okozhat a szemkontaktus felvétele –
bátorítsuk őket – habár ez a probléma lehet kulturális eredetű. Ha egy résztvevő
vadul gurítja a labdát vagy megpróbálja megzavarni a játékot, vitassuk meg, hogy
miért teszi, és azt is, hogy a gyermeknek/fiatalnak miért kell úgy gurítania a labdát,
hogy azt a másik fél el tudja kapni.)
Kiterjesztések
Ha már tudják egymás nevét, a résztvevők annak a nevét mondják, akinek
gurítani/dobni fogják a labdát.
A labdajátékban álljanak, szemkontaktust tartva dobják a labdát, és mondják a
neveket!
Gurítsák a labdát és mondjanak egy színt/ állatot/ számot/ egy betűt az abc-ből/
egy ételt/ egy várost/ egy országot/ egy sportot/ olyasmit, amit szeretnek/stb.
Játékváltozat: szókincs bővítése írásgyakorlathoz
Ha egy gyerekcsoport például egy bizonyos helyről ír, gurítsuk a labdát egy másik
résztvevőnek úgy, hogy közben mondunk egy arra jellemző, leíró jellegű szót.
Például barlangot leíró szavak a következők lehetnek: sötét, hideg, nyirkos, nedves,
nyálkás, zöld, árnyékos, rejtélyes, varázslatos stb.
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2. Játék a nevekkel
(Ez a játék megerősíti a résztvevőket, mivel a figyelem középpontjába kerülnek.
Információkat tudnak meg egymásról: a tanár/ gyakorló szakember és a csoport. A
tanárnak/gyakorló szakembernek részt kell vennie és modelleznie a játékot. A
résztvevőket arra ösztönzi, hogy segítsenek egymásnak sikeresnek lenni a játékban.)
Minden résztvevő bemondja a nevét, és előad egy rövid némajátékot arról, amit
szeret csinálni, például: olvasás, labdarúgás, számítógépezés, úszás stb.
Az egész csoport megismétli a nevet és a cselekvést.
A feladatot a résztvevők egymás után elvégzik. A félénk/sérülékeny résztvevőknek,
akik nem tudják vagy nem hajlandók a feladatot megcsinálni, a tanár/gyakorló
szakember segít a végrehajtásban.
Kiterjesztések
A pantomimes játék kapcsán beszélhetünk arról, hogy a csoport mit és miért szeret
csinálni. A résztvevők vagy a tanár/gyakorló szakember beszélnek indokaikról és
bátorítják a beszélgetést.
Amikor a csoportban a résztvevők már tudják egymás nevét, akkor a
tanár/gyakorló szakember megkéri a résztvevőket, hogy vegyék át egy másik
ember nevét. Mindegyik résztvevő átveszi a mellette jobbra álló nevét és
cselekvését.

Megjegyzések:
Érzéseket kifejező szavak
Ez a feladat az érzelmek kifejezésére szolgáló szókincsünk bővítésére is használható.
De nem tanácsos a résztvevők saját érzéseit használni ebben a feladatban, mivel
az a kiszolgáltatottság és bizonytalanság érzetét okozhatná.
A drámában a biztonságérzet úgy teremtődik meg, hogy egy karakteren keresztül
fedezik fel a résztvevők az érzelmeket, cselekedeteket és érzéseket, egy másik
ember által átélt tapasztalatok segítségével.
Az érzelmi szókincs bővítése céljából ebben a feladatban a tanárnak/gyakorló
szakembernek egy szereplőn keresztül kell megnyilvánulnia. Ez a szereplő lehet egy
könyv/klasszikus történet/tündérmese szereplője, akiről tanulunk, vagy egy tévében
látott szereplő, aki a résztvevők képzeletét megragadta, vagy téma-alapú szereplő
(lásd 4. Foglalkozás: Szituációs játékok).
Ez a megközelítés érzéseket kifejező szavak esetében azért is javasolt, mert a
feladat így nem kötődik közvetlenül a résztvevők érzéseihez.
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Pédául azt is megvitathatjuk, hogyan érzi magát Hamupipőke a mese elején. Az
érzések szavakba öntése: fájdalom lehet az apa elvesztése esetén, dühöt
fejezhetnek ki, ha a mostohaanya kegyetlen, és félelmet is kifejezhetnek, vagy azt,
hogy a szereplő fáradt, mert sokat kell dolgoznia. A történet folytatásában
azonban az izgalom és a remény kifejezésének is hangot adhatunk.
Eszközök:
 Puha labda
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3.3 Gyakorlat: Történetmesélés élő módon
Tanulási eredmények:
A felnőtt pedagógiai szerepének megértése, egy formális és informális
környezetben és helyen végzett drámagyakorlat facilitátoraként.
PP dia száma: 3. Foglalkozás – 3. Gyakorlat
Idő: 20 perc

Gyakorlat:
Tárgyak kifejezése/elmutogatása pantomimes játékkal
A résztvevők csoportokban dolgoznak, és a testük játékával, némajátékkal
mutogatnak el tárgyakat. A mosógép oldalait: egy négyzetet karjukkal-lábukkal
imitálják, egy másik résztvevő a négyzetben a centrifugálást imitálja, míg a másik a
mosógép ajtaját és megint egy másik résztvevő az elektromos vezeték és a
konnektor szerepét játssza el.
Először csak kis csoportokban játsszák el, hogy a résztvevők megértsék a
koncepciót.
Hatásos lehet, ha elmondjuk mindegyik csoportnak, hogy mit kell eljátszania,
anélkül, hogy azt a többi csoport tudná: tehát elmutogatják a saját “tárgyukat” a
csoportnak, és a többieknek, ki kell találniuk, hogy mi az. A visszacsatolás segíti a
reflexiót, és az egyéb ötletek révén a munka még felfokozottabb lesz – ezáltal
elősegíti a résztvevők közötti kohéziót, megosztást és tiszteletet.
1. feladat
Konyhai eszközök
A tréner arra kéri a csoportokat, hogy a következő tárgyakat adják elő pantomimes
játékkal pl: kenyérpirító, mosógép, turmixgép, porszívó. A többieknek ki kell találniuk,
hogy milyen tárgyról van szó.
A csoportok együtt dolgoznak, megtervezik, hogyan mutogassák el a tárgyakat.
Bátorítsuk a résztvevőket, hogy beszélgessenek egymás produkcióiról, és adjanak
egymásnak visszacsatolást – a visszacsatolás legyen pozitív!
Kiterjesztések
Hangkép – A tárgyak felismerését hangadással is segítsük. A feladat végzése
közben vitassuk meg a szavak/hangok/hangutánzó szavak erejét.
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Szótájképek (szókollázsok) – szókincs bővítése céljából: pantomim segítségével
jelenítsenek meg a résztvevők egy nyakláncot, játsszák el, hogy az a nyaklánc
csillogó, ragyogó, kemény, csiszolt üveg, smaragd, arany stb.
Megjegyzés: Szótájképek (szókollászsok): a környezet megteremtésére használhatók
írás közben vagy a szókincs bővítésére. A feladatot körben ülve vagy asztaloknál
ülve játszák. A gyerekek megtervezett vagy spontán sorrendben megszólalva
közösen szavakat gyűjtenek egy témában, ezeket táblázatba vagy táblára írják a
szókincs bővítése és szóbank létrehozása céljából.
2. feladat
Egyéb tárgyak
Nagy csoportokkal/teljes létszámú csoportokkal nagyobb tárgyakat játszassunk el:
pl. autó, repülőgép, vitorláshajó, tűzoltóautó.
Kiterjesztések
A csoportok némán eljátsszák a tárgyakat egymás előtt. Egyszerre egy csoport adja
elő némajátékát, addig a többi figyel, és megpróbálja kitalálni.

Megjegyzések:

Eszközök: Nincs eszközigény

73 | 3 . F o g l a l k o z á s

3.4 Gyakorlat: Pantomim – Élő történetek
Tanulási eredmények:
A felnőtt pedagógiai szerepének megértése egy formális és informális környezetben
és helyen végzett drámagyakorlat facilitátoraként.
PP dia száma: 3. Foglalkozás – 4. Gyakorlat
Idő: 20 perc

Gyakorlat:
Ezt a gyakorlatot különböző korosztályokkal is játszhatjuk.
Az előfeltétel az, hogy bármi, amire a történetmeséléshez szükségünk van, csak a
pantomim segítségével mutatható be, valódi tárgyakat nem lehet használni.
Például egy gyerek úgy “készít” egy karosszéket, hogy egy másik résztvevő mögé áll
és kinyújtja mindkét karját. A támlát egy résztvevő háta vagy két résztvevő
egymásba fonott karja alkotja. A résztvevőknek szorosan együtt kell működniük, és
egymás testének közelében kell dolgozniuk, éppen ezért a feladatvégzéshez illő és
tisztelettudó viselkedést kell tanúsítaniuk a fizikai érintkezés során.
Módszer
A tanár/gyakorló szakember elmond egy történetet, a résztvevők pedig pantomim
segítségével eljátsszák azt.
Ez lehet egy olyan történet, amit az osztálynak felolvasunk, vagy mindenki által
ismert klasszikus mese. Lehet olyan történet is, amit maga az osztály írt.
Kiterjesztések
A résztvevőket arra buzdítjuk, hogy írjanak történeteket/forgatókönyveket,
amelyeket a többiek pantomim segítségével előadnak.
A pantomim segítségével megjelenített bútorok és tárgyak rendelkezhetnek azzal a
képességgel is, hogy beszélnek, és egy bizonyos nézőpontot is képviselhetnek a
történetben.
Megjegyzések:
Eszközök: Nincs eszközigény
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3.5 Gyakorlat: Kit rejt a zsák?
Tanulási eredmények:
A felnőtt pedagógiai szerepének megértése, egy formális és informális
környezetben és helyen végzett drámagyakorlat facilitátoraként.
PP dia száma: 3. Foglalkozás – 5. Gyakorlat
Idő: 30 perc

Gyakorlat:
Hátizsák
Karakter- és történetalkotás egy tárgy segítségével – jelen esetben ez egy hátizsák.
A tárgy lehet férfié vagy nőé, de androgün természetű is lehet, tehát a résztvevők
maguk határozzák meg a tárgy tulajdonosának a nemét.
A tárgy olyan utalásokat, kulcsokat rejt, amelyekből rá lehet jönni a karakterre – a
tréner támpontokat ad, és konkrétabban körülírhatja a zsákban lévő információkat
(egy bizonyos levél/fénykép), vagy nem ad támpontokat.
Ebben a feladatban a hátizsák egy repülőtéren található.
Módszer











A tanár/gyakorló szakember a padlóra tesz egy hátizsákot és elmondja, hogy
egy repülőtéren találták a hátizsákot.
A résztvevőket osszuk kisebb csoportokra!
A kiscsoportoknak ki kell találniuk, kit rejt a zsák a hátizsák tartalma alapján.
Mindegyik csoport három vagy négy tárgyat kap a zsákból.
Meg kell próbálniuk a tárgyak segítségével a zsák tulajdonosának a
történetét kitalálni: ki az utazó, hány éves, mi az utazása célja stb.
A csoportok kapnak időt, hogy összerakják a történetet.
A kiscsoportok egybegyűlnek, és megbeszélik, hogy mire jutottak.
A tréner facilitálja a történetek megbeszélését – arról szóló történeteket, hogy
egy fiatal miért hagyja el az otthonát/ miért utazik egy másik országba stb.
A távozás történhet: szülői nyomásra/ a politikai helyzet is okozhatja/
kalandvágy stb.
A zsák tartalma alapján megalkotott karakter segíthet abban, szócsőként
funkcionálhat, hogy a résztvevők a saját problémáikról beszéljenek.
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Kiterjesztések
Minden részletre kiterjedően próbáljuk meg a karaktert felépíteni – vitassuk meg,
milyen az élete, milyen nevelést kapott a családban – hogy minél teljesebb képet
kapjunk a karakterről!
Alkossuk meg a karakter történetét: a kiscsoportok történetét fésüljük össze egy
olyan történetté, amelyet az egész csoport elfogad (azt is megengedhetjük, hogy a
csoportok továbbfolytassák a saját maguk által kitalált történeteket)!
Vitassuk meg és térképezzük fel a választásaikat: vajon ezek jók voltak-e, vagy
negatívak, és miért voltak azok.
Ezek a történetek elvezethetnek írásbeli feladatokhoz is, amelyben a résztvevők
elemzik a karaktert, valamint azt, hogy ők az adott szituációban hogyan
reagálnának.

Megjegyzések:

Eszközök:
 Személyes tárgyakat tartalmazó táska vagy hátizsák
o Pl.: telefon, vonatjegy, könyv, levél, papírzsebkendő, kulcs stb.
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3.6 Gyakorlat: A személyes utazás
Tanulási eredmények:
A felnőtt pedagógiai szerepének megértése, egy formális és informális
környezetben és helyen végzett drámagyakorlat facilitátoraként.
PP dia száma: 3. Foglalkozás – 6. Gyakorlat
Idő: 30 perc

Gyakorlat:
Szigetek és hajók
Ezt a modellt történetalkotásra lehet használni – arra, hogy absztrakt módon
tekintsünk az “életnek nevezett utazásra”, vagy segítségünkre lehet abban, hogy az
én belső utazását metaforikusan megértsük, ami facilitálja a beszélgetést és a
perspektívát.
A résztvevőket kisebb csoportokra osztjuk, és adunk mindegyiknek egy kék anyagot
a tenger, és kartonpapír darabokat a szigetek jelzésére.
A résztvevők a modellek/eszközök/játékok közül kiválasztanak néhányat, amelyek
számukra különböző dolgokat jelképeznek pl.: embereket, helyeket, akadályokat,
emlékeket.
A szigeteket és ezeket a tárgyakat felhasználva a résztvevők alkotást készítenek,
miközben a kis létszámú csoport többi tagjának elmondják az életük, mint
személyes utazásuk történetét.
Megjegyzés: Ez koncentrálódhat egy bizonyos mozzanatra pl.: pályaválasztásra,
problémamegoldásra, vagy „az élet” nevű utazásra.
A csoport minden tagja sorra kerül, és beszél a többieknek a választásairól. A
csoport többi tagja tehet fel tisztázó kérdéseket, de nem adhat tanácsot, és nem
ítélkezhet.
Megjegyzés: Ez a gyakorlat arra is alkalmas, hogy olyan ifjúsági munkásokkal
végeztessük el, akik a fiatalok pályaválasztásában, és pozitív jövőkép felfestésében
segítenek.
Kiterjesztések
Ezt a gyakorlatot olyan mitológiai történetek utazásainak feltérképezésére is
használhatjuk, amelyeket a gyerekek az iskolában tanulnak, mint például az
Odüsszeia.
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Valaki más utazásának a feltérképezése segít abban, hogy a saját cselekedeteiket
megbeszéljék és megértsék (pl.: olyasvalakié, aki a fiatal számára fontos, de akinek
a motivációit nem értik).

Megjegyzések:
Eszközök:
 A tenger ábrázolására szolgáló kék anyag minden csoport számára
 Szigetek ábrázolására szolgáló kartondoboz kivágások
 Kisméretű tárgyak és apró játékok
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3.7 Gyakorlat: Összefoglalás és reflexió
Tanulási eredmények:
A felnőtt pedagógiai szerepének megértése, egy formális és informális
környezetben és helyen végzett drámagyakorlat facilitátoraként.
PP dia száma: 3. Foglalkozás – 7. Gyakorlat
Idő: 20 perc

Gyakorlat:
Összefoglalás és reflexió
Foglaljuk össze a foglalkozáson tanultakat és a gyakorlatokat!
Megjegyzés: Lásd a 3. foglalkozás “Megjegyzések” részét a 3. foglalkozás céljának
áttekintésére.
A.T.K. Zsákok
A.T.K. PLENÁRIS foglalkozás
A résztvevők megjegyzéseket írnak az A.T.K. zsákokba arról, hogy az Attitűd – Tudás
– Készség területeken milyen tudásra tettek szert a foglalkozáson.

Megjegyzések:

Eszközök:
 papír
 írószerek
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A 3. Foglalkozáshoz fűzött megjegyzések
Ez a foglalkozás olyan gyakorlati feladatokat mutat be, amelyeket több különböző
kontextusban lehet használni: az osztályteremtől kezdve azokig a színterekig, ahol
ifjúságnevelő munkát végeznek.
Craft (1984) jegyezte le, hogy az angol “education” (oktatás, nevelés) szónak két
latin gyökere van. Az egyik szó az "educare," jelentése: nevelni vagy formálni, a
másik az "educere" szó, jelentése: felnevel, elvezet. Ebben a kettősségben rejlik a
gyakorló szakember pedagógiai helyzetének dualitása, és a különböző szerepek
közötti feszültség is. A drámajáték, mint pedagógiai eszköz, arra facilitálja a tanárt,
hogy a gyerekeket/ fiatalokat rávezesse: a tanulás olyan, mint az utazás, és ezt
saját élményként éljék meg. Eszközt biztosít arra, hogy a tanulás élményéhez
tapasztalati úton jussanak el a gyerekek/ fiatalok.
Dorothy Heathcote, a drámapedagógia befolyásos alakja, oktatási szakember, így
fogalmazta meg a tanár definícióját:
“Qlyan egyén, aki tanulási szituációt teremt mások számára… a tanárt
senki nem tanítja meg arra, hogyan kell tanítani. A tanár az
osztályteremben születik meg az osztállyal való konfrontációk során.
Amivé a tanár válik, túlélési szükségletének eredménye, valamint az,
ahogyan megtervezi: hogyan fogja csinálni a dolgát.”
HEATHCOTE, 1991 P 61
Létfontosságú, hogy a tanároknak/gyakorló szakembereknek – akik mind azért
dolgoznak, hogy bevonjáka fiatalokat, és növeljék azon képességüket, hogy teljes
mértékben részt vegyenek az általuk felkínált tanulási élményben – világosan
elmagyarázzuk: hogyan kell a drámafeladatokat alkalmazni.
A tanár pedagógiai helyzetét itt a formális környezetben használt drámamunkában
fogjuk feltárni. Ez a saját élmény teremti meg annak az alapját, hogy a tanár
pedagógiai helyzetét a 8., 9., és 10. foglalkozásban alaposabban megvizsgáljuk,
hiszen itt már volt alkalmuk ezt a munkát megtapasztalni és kísérletezni vele.
A gyakorlás keretei – a tanulási kultúra megteremtése
Fontos, hogy a tanárt, gyakorló szakembert arra késztessük, gondoljon rá, milyen
kultúrát teremt a csoporton belül – a képzési kultúra, mint modul megteremtésén is
fogunk dolgozni:


A résztvevők és a munka minden szintjének tisztelete
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Az egymás meghallgatásának kultúrája – kétirányú folyamat: a
tanártól/gyakorló szakembertől a résztvevőhöz és a résztvevőktől vissza a
tanárhoz/gyakorló szakemberhez.
A munka és a felvetések jóváhagyása. Az összes felvetés a tanulásba való
bekapcsolódási kísérlet és annak feldolgozása – még a negatívak is. (A
negatív energiát a felnőtt úgy kezelheti, hogy a felvetést megvitatják, vagy
pozitív javaslat irányába terelik, esetleg egy határozottabb javaslatot kérnek.)
Reflexió a folyamat részeként.

Elmélet a gyakorlatban
Ezeknek a feladatoknak fontos a gyakorlati átadása. Az “elmélet a gyakorlatban”
azt jelenti, hogy a tanárok/gyakorló szakemberek is tapasztalatot szereznek a
gyakorlatokról; megvitatják, hogyan érezték magukat a gyakorlatok elvégzése
közben, és ezt a tapasztalatot úgy alakítják át, ahogyan azt a konkrét résztvevőkkel
használni tudják. A reflexió kulcsfontosságú ezekben a gyakorlatokban, valamint
ott, ahol a szociális tanulás megértéséről és jóváhagyásáról van szó.
Ebben a gyűjteményben vannak olyan feladatok, amelyeket felhasználva egy
bizonyos csoporttal szeretnénk hosszabban foglalkozni, míg más gyakorlatokkal
csak érintőlegesen. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a résztvevők ezen a
műhelyfoglalkozáson a feladatokból akkor tesznek tapasztalatra szert, ha a
feladatok hatását és erejét megértik.
Megjegyzés: Az is előfordulhat, hogy a növendékeink idegesek lesznek a
drámafeladatoktól. Ezt vitassuk meg velük, valamint azt is: korábban már
megállapodtunk abban, hogyan kell a feladatokat kulturáltan végrehajtani.
Az összes feladat a kooperációt erősíti, és facilitálja a szociális interakciót. A
tanár/gyakorló szakember ezeket a feladatokat arra használja, hogy facilitálja a
szociális együttműködést, valamint ezek segítségével a tanulási folyamatra
reflektáljon a résztvevőkkel.
A feladatok a következőket erősítik a résztvevőkben: az énképet, a tudatot, hogy a
gyerek/fiatal a csoporton belül, a csoport tagjaként értékes és fontos a
tanár/gyakorló szakember számára.
A feladatok minden szinten működnek és mindegyiknek van “kiterjesztése”.
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Kiterjesztések
A játékok más területekre is kiterjeszthetők, más témákkal is játszhatók.
a) Növeljük a magabiztosságot: a tanár/gyakorló szakember
magabiztosabbnak érezze magát a játékok átadásakor és modellezésekor.
b) Elmagyarázzuk, hogyan lehet a játékokat kiterjeszteni/továbbfejleszteni, hogy
másféleképpen is lehessen őket használni (lásd a tréningkönyvet).
c) Fontos, hogy a tanárokat/gyakorló szakembereket segítsük abban, hogy
megértsék: a játékok és szerepjátékok milyen hatással vannak a gyerekekre –
az ARTPAD alapelvek szempontjából. Vitassuk meg az alapelvek
alkalmazását és az eredményeket az egész folyamat során!
A tanulás közbeni reflexió a tartalom mélyebb megértését teszi lehetővé, és ez a
gyakorlati munka éthosza.
A fenti játékokat és módszereket a gyakorló szakember bemelegítésre használja, a
foglalkozásokon pedig arra, hogy a résztvevők környezetüket és kapcsolataikat
emocionálisan és szociálisan jobban megértsék.
Eszközök:
 Öntapadós jegyzetcédulák
Szakirodalom:
Craft, M (1984) Education and Cultural Pluralism: Volume 14 (Routledge Library
Editions: Sociology of Education
Heathcote, D (1991) Collected Writings on Education and Drama. Illinois:
Northwestern University Press
Stone, K. Dilehunt. H (1978) Self - Science - The Subject is Me. New York: Goodyear
Publishing Co
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4. Foglalkozás:
Szituációs Játék
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4. Foglalkozás: Szituációs Játék
A tanulás eredménye:
A résztvevő képes alkalmazni a szituációs játékot és annak elemeit, mint
pedagógiai eszközöket.

A foglalkozás összefoglalása:
A szituációs játékot a tréner keretként használja, mely a résztvevők számára
lehetővé teszi, hogy egy szituációt különböző nézőpontból éljenek meg,
tapasztalati tanulás révén. A szituációs játék hat egymáshoz kapcsolódó szakaszból
áll. Ezek mindegyikét külön is, vagy a folyamat részeként lehet alkalmazni.

A résztvevő meg fogja érteni:

A tanuló képes lesz:

a szituációs játék keretét és mindegyik
szakasz elemét.

alkalmazni a szituációs játékot, mint
a dráma eszközét

a tanár/ szakember hogyan tudja a
pedagógiai helyzeteket áthelyezni, hogy
ezzel a leghatékonyabban irányítsa a
tanulást.

alkalmazni a teljes technikát
megérteni a technikát alkotó
elemeket, és a tanulási folyamatnak
megfelelően használni
használni a szituációs játék elemeit
képzeletbeli katalizátorként

ARTPAD Alapelvek:
1. Módszertan
3. A felnőtt attitűdje
4. Az egyén helye a csoportban
5. Felhatalmazás
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Gyakorlat

Idő

Tartalom

Módszer

Felhasznált Eszközök

1. Gyakorlat

10
perc

A szituációs játék definíciója

Tréner által vezetett input

Áttekintő ábra a
szituációs játék
lépcsőiről

20
perc

A szituációs játék folyamatának megkezdése
- katalizátor

Tréner input

Tárgyak (lásd a
gyakorlat listájában)

Tárgykatalizátor; képzelet

Visszajelzés a csoportnak

Bevezetés a
szituációs
játékba
2. Gyakorlat
Katalizátor, a
folyamat
megkezdése

A keret/ Az elemek/ Alkalmazások

Kiscsoportos munka

A tárgyak tanulmányozása, gyakorlat a
felfedezéshez és a másfajta látásmódhoz
A tárgy lehetővé teszi a karakter és/vagy a
történet kibontakozását

3. Gyakorlat
Karakterek
létrehozása
4. Gyakorlat
A hely

20
perc

Karakter(ek) megalkotása

15
perc

A helyszín/ világ megalkotása, ahol a
cselekmény történik

létrehozása
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Szerep-a-falon

Ötletek felírása a táblára a szókincshez

Csoport input a tréner
vezetésével

Flipchart papír és
tollak

Tréner irányításával

Specifikus kutatási
anyag

Csoport input

Flipchart/tábla

Gyakorlat

Idő

Tartalom

Módszer

Felhasznált Eszközök

5. Gyakorlat

30
perc

Megbeszélés

Tréner vezetésével csoport
input és visszajelzés

Flipchart

A szituáció
létrehozása

Visszajelzés a résztvevők által létrehozott
információkra
Egy olyan szituáció előmozdítása, mely segíti
a történet kifejlődését és/vagy a karakterek
problémáinak feltárását.

Szükség esetén
kutatási anyag

Kiscsoportos munka

Megjegyzés: Ez a foglalkozás lehet helyben
6. Gyakorlat
Belépés a
szituációba

7. Gyakorlat
Reflektálás a
gyakorlatra

8. Gyakorlat
A szituációs
játék keretének
alkalmazása

60
perc

Különböző nézőpontok megértése

Tréner vezeti a csoporttal

10
perc

A reflektálás megkönnyíti a párbeszédet, és
a cselekvés/ történet előrehaladását

Tréner vezeti a csoporttal

Egyszerű kellékek,
eszközök, melyek a
hely és karakter
megalkotásában
segédkeznek

Lehetővé teszi a karakter motivációjának
mélyebb átbeszélését, és annak megértését,
hogy miért történik a cselekmény
40
perc
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A csoportok a kereten dolgoznak, és annak
feltérképezésén, hogyan alkalmazzák a
technikákat

Tréner input

Papír és toll

Kis csoportok

Szükség esetén
kellékek használata

Csoportbeszámoló

Gyakorlat

Idő

Tartalom

9. Gyakorlat

15
perc

Annak ellenőrzése, hogy a képzésen
résztvevők értik-e a folyamatokat

Reflektálás a
feladatokra
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A.T.K. zsákok

Módszer

Felhasznált Eszközök
Flipchart papír és toll

4.1 Gyakorlat: Bevezetés a szituációs játékba
A tanulás eredménye:
A tanár képes alkalmazni a szituációs játékot és annak elemeit, mint pedagógiai
eszközt.
PP dia száma: 4. Foglalkozás – 1. Gyakorlat
Idő: 10 perc

Gyakorlat:
Adjunk áttekintést, és mondjuk el, hogy hat szakaszból fog állni a folyamat.
A szituációs játék 6 gyakorlatsorból épül fel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A képzelőerő lángra lobbantása (katalizátor)
A karakter(ek) megalkotása
A hely/helyszín létrehozása
A szituáció létrehozása
Belépés a szituációba
Reflektálás a folyamatra/mit tanultunk

Alkalmazások – iskolákra







Szociális kompetencia – saját maga és mások megértése más emberek
megtapasztalása által, kihívást jelentő helyzetekben. Témára/problémára
alapuló munka.
Kreatív írás – három dimenziós karakterek megalkotása specifikus helyen és
helyzetben.
Párbeszédek és szókincsépítő eszközök segítségével.
Történelem – történelmi helyzetek és korok tapasztalati úton való
megvizsgálása.
Irodalom – karakterek és szituációk megalkotása szövegek megvizsgálásával,
és azok életre keltésével.

Alkalmazás – ifjúsági munka




Szociális készségek és empátia fejlesztése.
Témán alapuló munka önmaga és mások megértéséhez, nézőpontok.
Konfliktusmegoldás.
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Megjegyzések:

Szükséges eszközök:
 Jegyzet – A szituációs játék kerete
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Vázlat – A szituációs játék kerete

1.
Katalizátor
szerep

2.

6.

Főszereplő

Reflektálás

Mellékszereplő

A CSOPORT
5.
Belépés a
szituációba Nézőpontok

3.
Hely

4.
Szituáció

Hivatkozás:
Colverd, S. and Hodgkin, B. (2011) Emotional Intelligence in the Primary School.
London: Routledge
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4.2 Gyakorlat: Katalizátor, a folyamat megkezdése
A tanulás eredménye:
A résztvevő képes alkalmazni a szituációs játékot és annak elemeit, mint
pedagógiai eszközt.
PP dia száma: 4. Foglalkozás – 2. Gyakorlat
Idő: 20 perc

“A tanár facilitálja a személy megalkotását, így a gyerekeknek erős
elképzelésük van a személy jellemvonásairól. Ezt egy katalizátor váltja
ki, mely felkelti a gyerekek érdeklődését és fantáziáját.”
COLVERD AND HODGKIN 2011, 145.O.

Gyakorlat:
A katalizátor – elindítja a folyamatot, segíti a részvevők bevonódását.
A katalizátor segíti a munkamenetet, és kifejezetten a tanár/szakember választja ki,
mi legyen az. Lehet konkrét vagy tágabb értelmű:




Történelmi: egy római kori sisak, egy szütyő, egy régi iskolai palatábla, stb.
Kreatív írás: egy kristály – mely egy varázslatos, fantasztikus történetre vezet
rá.
Irodalom: szövegrészlet egy már tanult regényből, melyet a résztvevők
felismernek.

A téma/probléma lehet: egy régi edző, egy fenyegető sms (konkrét)
1. A tárgy az oktatási közeg középpontjában áll.
2. Mindenki tanul róla. A facilitátor nyitott kérdéseket használ.
3. Mi ez? Honnan való? Milyen időszakból? Kié? Lehet nyilvánvaló, vagy sem. Ez
lehet egy olvasószemüveg, egy csorba csésze, egy kesztyű, egy kristály, egy
zsebkendő vagy egy felbontatlan doboz a jelenből, vagy egy másik
időszakból.
4. A résztvevők megérinthetik, a kezükben tarthatják és továbbadhatják a
tárgyat – amikor megérintik, valamit mondaniuk kell a csoportnak a tárggyal
kapcsolatban.
5. A csoport együttesen beszél a tárgyról. A facilitátor tegyen fel nyitott
kérdéseket, hogy a tárgy köré egy világ épülhessen.
Vagy…
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Vizualizálás – A tanár/szakember kérdéseket tesz fel a tárggyal kapcsolatban, és
megkéri a résztvevőket, hogy fogalmazzanak meg válaszokat a képzeletükben. A
résztvevők ezután elmondják ötleteiket a csoportnak, és a tanár/szakember segíti a
résztvevőket, hogy a közösen megalkotott világkép összhangba kerüljön. Ez
elősegíti a párbeszédet a csoporton belül. A tanár/szakember jóváhagyja az
ötleteket.
Megjegyzés: Ezt először egyénileg írásba lehet foglalni, válaszként a bíztatásra.

Megjegyzések:

Szükséges eszközök:
 Használt tárgyak, például:
o levél
o térkép
o szütyő
o illatos kendő
o régi karóra
o szemüveg szemüvegtokban
o karóra
o nyaklánc
o közkedvelt játék
o doboz
o gyertya
o kanál
o teáskanna
o kefe
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4.3 Gyakorlat: A karakterek létrehozása
A tanulás eredménye:
A tanár képes alkalmazni a szituációs játékot és annak elemeit, mint pedagógiai
eszközt.
PP dia száma: 4. Foglalkozás – 3. Gyakorlat
Idő: 20 perc

Gyakorlat:
Ezt a részt a tanár vezeti.
A résztvevők a tanárral/ szakemberrel gyakorlati példán keresztül megalkotják a
karaktert, ami a foglalkozáshoz szükséges lesz.
Ez a következők szerint zajlik:
Fő karakter
1. A tanár/szakember flipchart papíron körvonalazza a karaktert, hogy a
csoporttal együtt megalkossák azt. Nyitott kérdéseket tesznek fel.
2. A külső jellemvonások létrehozása – Milyen a szem/haj színe? Milyen maga az
illető, és mit visel?
3. A személyes hozzáállás megalkotása: Tetszik-e a ruhája, a lakóhelye, iskolája?
Mit találnak benne különlegesnek, és mit szeretnek benne? Mit akarnak vagy
szeretnének megváltoztatni?
4. Külső információk: Hol lakik/ szülők/ testvérek/ barátok?
5. A tanár hagyja jóvá az ötleteket, hogy a karakter a csoport alkotása
lehessen! Fontos a karakter megalkotásának az irányítása, hogy az valóságos
személynek tűnjön. A tanár ösztönözze a résztvevőket, hogy kérdéseik által
együtt alkossák meg a karaktert!
6. Minden résztvevőt motiválni kell az együttműködésre!
7. A tanár rajzolhat és/vagy írhat a papírra információt úgy, hogy a résztvevők
képességeiknek és tanulási stílusuknak megfelelően (vizuális, nyelvi, logikai)
tudják felhasználni azt.
8. A papíron lévő leírásokat/rajzokat a résztvevők felhasználhatják és tovább
fejleszthetik – a folyamat közben ezek legyenek láthatók, hogy lehessen rájuk
utalni, vagy hozzáadni.
9. A résztvevőknek át kell tudni érezniük a karaktereket. “… a karakterek a
gyermek (résztvevő) biztonságos kiterjedéseivé válnak, melyeket
formálhatnak a folyamat alatt” (Ibid 146. o)
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Mellékkarakter(ek)
A mellékkaraktereket ugyanazon gyakorlat a segítségével lehet létrehozni.
1. A mellékkaraktereket az általunk megtervezett bizonyos forgatókönyvek
határozzák meg. A tanár/ szakember eldöntheti, hogy milyen karakterre lesz
szükség.
2. A témaalapú szituációban a karaktereket előre meg lehet tervezni, vagy a fő
karakterrel kapcsolatos kérdések alapján (például: család, barátok,
emberek, akiket ismernek, vagy akikre szükségük van) lehet megalkotni.
3. Ők lehetnek a fő karakter környezetében, és szükségesek lesznek a szituáció
felépítéséhez.

Megjegyzések:

Szükséges eszközök:
 Flipchart papír és tollak
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4.4 Foglalkozás: A hely létrehozása
A tanulás eredménye:
A tanár képes alkalmazni a szituációs játékot és annak elemeit, mint pedagógiai
eszközt.
PP dia száma: 4. Foglalkozás – 4. Gyakorlat
Idő: 15 perc

Gyakorlat:
Megjegyzés: A szóképek és a hangképek (lásd 3. Foglalkozás: „Mi lenne, ha
világok”) segíteni fognak a hely létrehozásában.
A hely létrehozása: Kapcsolódni fog a témához.
1. A hely létrehozását a tanár/ szakember a tárggyal/katalizátorral segítheti.
2. A résztvevők létrehozzák a helyszínt a tárgy/katalizátor segítségével, és a
tanár/szakember összerakja az ötleteiket.
3. Bizonyos kontextusban a „hely” a tanulás része, és meghatározható,
megvizsgálható (irodalom, vagy történelem használata).
4. A hely lehet egy fantázia szülte környezet – azonban pontosan
meghatározottnak és részletesen kidolgozottnak kell lennie, hogy a
résztvevők el tudják képzelni: hogyan néz ki, milyen hangokat hallanak,
milyen illatokat éreznek, milyen érzeteket kelt bennük a hely – annak
érdekében, hogy ezeket az információkat fel tudják használni írásbeli
feladatukhoz.
5. Ha egy könyv karaktereit tanulmányozzuk, a hely leírása benne lehet a
könyvben (például: a viktoriánus kori London, ha Charles Dickensről
tanulunk). Ebben az esetben a résztvevők kikeresik a helyre vonatkozó
információkat a könyvből.
Technikák a hely megalkotásához
Írjunk fel a táblára (flipchart) olyan szavakat, melyek segítenek az írásbeli feladat
elkészítésében.

Megjegyzések:
Szükséges eszközök:
 Speciális kutatási anyag
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 Flipchart papír és tollak
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4.5 Gyakorlat: A szituáció létrehozása
A tanulás eredménye:
A résztvevő képes alkalmazni a szituációs játékot és annak elemeit, mint
pedagógiai eszközt.
PP dia száma: 4. Foglalkozás – 5. Gyakorlat
Idő: 30 perc

Gyakorlat:
“A szituáció létrehozásának folyamatát vezetheti a tanár vagy a
tanuló. Fontos, hogy a szituáció tartalmazzon egy konfliktust. Ez segíti
majd a jelenet megalkotását – kell, hogy a karakterek között legyen
valamilyen feszültség. Jó, ha van egy (előre megtervezett)
vészmegoldás. Lehet, hogy nem lesz rá soha szükség, de mégis
biztonságérzetet ad.”
IBID, 145. O.
A szituációt a tanár/ szakember előre megtervezheti:
1. A szituáció kialakulhat a megalkotott karakterek révén, és a tanár/szakember
a résztvevőkkel együtt megbeszélheti, megtervezheti.
2. A szituációt vehetjük egy a gyerekek által már feldolgozott olvasmányból.
Példák szituációkra
Ha pl. a téma a molesztálás, és létrehoztuk a molesztált személy és a molesztáló
karakterét – akkor a helyszín lehet az utca, az iskolából hazafelé menet, vagy a
játszótér sarka, a szituáció pedig a molesztáló és a molesztált közötti szóváltás.
VAGY
A szituáció lehet a “molesztáló karakterek” otthoni élete, vagyis a
szülő/gondozó/egyéb és a “molesztáló” közötti párbeszéd, és reflektálhat az otthoni
tapasztalataikra azokkal a problémákkal és feszültségekkel kapcsolatban,
melyekkel szembe kell nézniük, és ahogy ezekre reagálnak.
Különböző szituációkat lehet alkotni annak érdekében, hogy a karakterek
„vizsgálatát” kiterjesszük, megértsük tetteiket és motivációikat: például
otthon/iskolában/iskolán kívül – a parkban/szociális környezetben.
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Az iskolában a gyerekek tanulhatnak olyan történelmi tényekről, mint pl. a
gyerekmunka. Így szituációnak választható akár egy esemény a gyárban (a
fentiekben említettek szerint tanulmányozva és létrehozva), ahol kideríthetjük:
hogyan bánt a gyerekkel az a személy, aki figyelmeztette a gépek veszélyeire,
vagy ahol történt egy baleset. Megfigyelhetjük a munkások rossz körülmények elleni
sztrájkját, vagy azt, hogy nem képesek sztrájkolni, mert nincs hozzá erejük.
VAGY
Meg lehet vizsgálni egy természeti katasztrófát, mint pl. a Pompei-i , és lehet
tanulmányozni a hely történetét és a vulkánkitörést. Ezeket később felhasználhatjuk
arra, hogy a gyerekek tapasztalati úton értsék meg: a létrehozott karaktereknek mi
mindent kellet megélniük bizonyos helyzetekben.
“Amikor a kreatív íráshoz szituációs játékot használunk,
megengedhetjük a gyerekeknek, hogy valós helyzetekkel álljanak elő,
és megbeszélhetjük eltérő képességeiket az erős történetírással
kapcsolatban. Ez rávezeti a gyerekeket arra, hogy megértsék,
mennyire döntő fontosságú a konfliktus, az idő és a hely a kreatív
íráshoz.”
IBID, 147.O.

Megjegyzések:

Szükséges eszközök: nincsenek
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4.6 Gyakorlat: Belépés a szituációba
A tanulás eredménye:
A résztvevő képes alkalmazni a szituációs játékot és annak elemeit, mint
pedagógiai eszközt.
PP dia száma: 4. Foglalkozás – 6. Gyakorlat
Idő: 60 perc

Gyakorlat:
A szituációtól függően a tréner és a résztvevők előkészülnek a szituációba való
belépéshez. A tanár/szakember megvitathatja a résztvevőkkel a lehetséges
reakciókat, vagy hagyja (vagy nem hagyja), hogy a résztvevők ezeket maguktól
megmutassák – ez függ a korosztálytól és a tanár/ szakember döntésétől, hogy
szükséges-e és hatékony-e az irányítás.
Módszer
A tréner bevezetheti a résztvevőket a szituációba, kiválaszthatja azokat, akik
beléphetnek a szituációba, és interakcióba léphetnek egymással – illetve
megállíthatja cselekményt, és átbeszélheti a csoporttal. Ezután mások léphetnek be
a szituációba.
VAGY
A tréner feloszthatja a csoportot kisebb csoportokra, akik külön dolgoznak egy
szituáción, és létrehoznak egy darabot, amit az egész csoport együtt megnéz és
megbeszél.
VAGY
A felosztott csoport ugyanazon a szituáción dolgozik, melynek eltérő lehet a
kimenetele. Az egész csoport ezután megosztja a munkát, és értékeli, hogy
többféle megközelítés lehetséges.
Szabályok
1. A gyerekeknek követniük kell a csoport által kidolgozott útmutatást.
2. A gyerekeknek végig meg kell tartaniuk az eljátszott karakter nézőpontját, és
hűnek kell maradniuk a „személy” jellemvonásaihoz, akit a folyamat 1. és 2.
fázisában hoztak létre.
3. A karaktereket játszó gyerekek ismertetik, hogy mi motiválja a
cselekedeteiket, és hogyan érez a karakterük.
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4. A karakterek cselekedetei és érzelmei nyomon követhetők* a gyerekek által,
de nem a játék közben. A gyerekek megvitathatják, hogy a cselekedetek és
érzelmek illenek-e a karakterhez.
5. A jelenet forgatókönyve a táblára kerül, (vagy hanganyagként kerül
rögzítésre) a későbbi visszajelzésekhez. (Ibid, 147.o.)
*Ez egy olyan technika, amiben egy külső résztvevő elmagyarázza a karakter
álláspontja mögötti gondolatmenetet, amely kiválthat a karakter motivációival
kapcsolatos párbeszédeket.

Megjegyzések:

Szükséges eszközök:
 Egyszerű kellékek/ eszközök, melyek segíthetik helyszín és a karakterek
megalkotását.
o Pl. Egy olyan egyszerű kiegészítő, mint egy kalap/táska/sál/betűk, vagy
a karakterek nevével ellátott matricák, hogy meg lehessen jelölni, ki
kicsoda.
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4.7 Gyakorlat: Reflektálás a gyakorlatra
A tanulás eredménye:
A résztvevő képes alkalmazni a szituációs játékot és annak elemeit, mint
pedagógiai eszközt.
PP dia száma: 4. Foglalkozás – 7. Gyakorlat
Idő: 10 perc

Gyakorlat:
A résztvevők a trénerrel reflektálnak a jelenetre vagy jelenetekre.
A cselekmény folyamatában az észrevételezés az előző fejezetben történik meg,
amikor a résztvevők a „szituáció” keretében dolgoznak, és megbeszélik, hogyan
viselkednek a karakterek az adott helyzetben. Ez a rész, a csoport észrevételezése,
a cselekményen kívül, de a szituáción belül zajlik.
Meg lehet beszélni a cselekmény alatti változtatásokat, és hogy mi volt a
változtatás oka. Újra meg lehet erősíteni a pozitív választásokat, és meg lehet
vitatni, hogy ezek miért voltak pozitívak. A negatív választásokra is lehet reflektálni.
A tréner a következőket facilitálja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rámutat arra, hogy milyen volt a karakterek reakciója.
Hihetők voltak-e a reakciók? Ha nem, hogyan lehetne másképp?
A karakterek választásai helyesek voltak-e? Mi mást lehetne tenni?
Vajon hogyan érezhették magukat a különböző karakterek?
Mi egyebet tanultunk tőlük a szituáción keresztül?
Ha a szituáció egy történelmi kontextusban játszódik, akkor a cselekmények
ennek megfelelőek, és a keretbe illeszthetők voltak-e? Szorosan
kapcsolódtak-e a vizsgálódáshoz?

Ha a kreatív írás keretén belül dolgozunk, vitassuk meg a történet jelenetbeli
alakulását, és azt, erről hogyan lehetne írni!

Megjegyzések:
Az oktatónak előre fel kell készülnie a reziliencia koncepciójának bemutatására, az
ajánlott irodalom áttekintésével, saját országára is, de nem kifejezetten csak arra
jellemzően.
Szükséges eszközök: nincsenek
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4.8 Gyakorlat: A szituációs játék keretének alkalmazása
A tanulás eredménye:
A résztvevő képes alkalmazni a szituációs játékot és annak elemeit, mint
pedagógiai eszközt.
PP dia száma: 4. Foglalkozás – 8. Gyakorlat
Idő: 40 perc

Gyakorlat:
Ezt a gyakorlatot a tanulók igényei szerint kell alkalmazni, és ki kell választani azt a
megfelelő szituációs játékkeretet, amelyben a tanulók működni tudnak. A
gyakorlatok közül egyet is lehet választani (ha tanárokkal és ifjúsági munkásokkal
dolgozunk, akkor lehetőleg kettőt), és ezt részleteiben annyira kidolgozni, hogy a
képzésen résztvevők megértsék a technikákat.
Szituációs játék vázlat:
1.
2.
3.
4.

Katalizátor az írásbeli feladathoz – adjunk meg egy témát!
Építsük fel a megadott katalizátor körüli feladatot!
Dolgozzunk egy megadott történelmi szituációval!
Válasszunk egy témát!

Megjegyzések:

Szükséges eszközök:
 Papír és tollak
 Kellékek, szükség szerint
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4.9 Gyakorlat: Összefoglalás és reflektálás
A tanulás eredménye:
A résztvevő képes alkalmazni a szituációs játékot és annak elemeit, mint
pedagógiai eszközt.
PP dia száma: 4. Foglalkozás – 9. Gyakorlat
Idő: 15 perc

Gyakorlat:
A csoportnak/csoportoknak a foglalkozásokon keresztül visszajelzéseket adunk.
Ha több csoport van, akkor bemutatják egymásnak a szituációs játékuk keretét.
A résztvevők visszajelzéseket adnak a szituációs játék keretét felépítő folyamattal
kapcsolatban.
Megjegyzés: lásd A 4. foglalkozás jegyzete, a teljes fejezetre vonatkozóan
A.T.K. Zsákok
A.T.K. PLENÁRIS
A résztvevők feljegyzik, hogy a foglalkozások alatt mit értek el az Attitűd – Tudás –
Készség területein, és bedobják az A.T.K. Zsákba.

Megjegyzések:

Szükséges eszközök:
 papír
 írószer
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A 4. foglalkozás jegyzete
A szituációs játék szakaszokból épül fel, így a résztvevők kreatívan vehetnek részt
egy szituációban, és különböző nézőpontból dolgozhatnak rajta, annak megértése
érdekében.
A tanár/ szakember az egyes részeket/szakaszokat, vagy a részek kombinációit
különböző módon használhatja, a lényeg, hogy érthető legyen a módszer teljes
menete.
Vissza kell utalni korábbi foglalkozásokra, hogy a képzésen résztvevők lássák a
foglalkozások közötti összefüggéseket.
Kurzustartási szemléletmód
Ha oktatói kurzust tartunk, akkor jól informáltnak kell lennünk ahhoz, hogy a
résztvevők számára, igényeik figyelembevételével dolgozhassuk ki a feladatokat. A
tanárok és a segítő szakemberek különbözőképpen fogják használni a szituációs
játékot, úgyhogy ennek megfelelően kell készülni a kurzus megtartására.
Mindig meg kell vitatni az interakció és az empátia fejlesztésének társadalmi
időszerűségét, figyelembe véve, hogy a résztvevőknek a karakterek helyzetébe és
nézőpontjába kell belehelyezni magukat.
Ez a munka mindig magába foglalja a társadalmi interakciót és a
műveltséget/szókincshasználatot, mint a folyamat részét.
Bevezetés
Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ez egy gyakorlati drámafoglalkozás, melyet
különböző tananyagokhoz, témaalapú előadásokhoz és igényekhez lehet igazítani.
Mondjuk el, hogy a foglalkozásokat egymáshoz kapcsolódó
részekre/alkotóelemekre bontjuk. A szituációs játék maga az, amikor minden
elemet felhasználunk. A résztvevők egy-két elemet használhatnak az egyes
foglalkozások alkalmával, amit majd tovább vezetnek a következő elemre a
további foglalkozásokon. Ez jól felépíthető, és lehetővé teszi a résztvevők számára,
hogy azzal dolgozzanak, amit megalkottak.
A tanárképzéshez kiegészítés:
A foglalkozást a tanárok sajátos szükségleteihez kell igazítani. Lehet, hogy a tanár
szeretne:
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1. Történeteket kitalálni a kreatív írás feladathoz. A szituációs játék a katalizátor
segítségével serkenti a képzelőerőt, segít létrehozni a helyszínt, rávezet a
helyes szóhasználatra a szerep-a-falon feladattal és a beszélgetések
folyamatával.
2. Egy történelmi időszakot megvizsgálni, ahol a karaktereket egy jellegzetes
korszakba és szituációba helyezzük, pl. a gyerekmunka 19. században, vagy
ma.
3. Olyan témákat feltárni, mint a molesztálás. A résztvevők a tanárral, és a
történet ismeretével megalkotják a karaktert és a szituációt. Ez biztonságot
ad, ugyanakkor szabadon felderíthetik a témát.
4. Egy iskolában tanult olvasmánnyal foglalkozni. Ebben az esetben a könyvből
választunk katalizátort – egy jellegzetes tárgyat például.
Segítő szakemberekre jellemző megközelítés
A drámajáték megadja a résztvevőknek:
“… a szabadságát a kísérletezéshez anélkül, hogy annak a
későbbiekben visszahatása lenne. A valós élet „esélyelemének” a
hiánya…”
HEATHCOTE, 1991, 104. O.
Valószínű, hogy a segítő szakemberek egyre gyakrabban alkalmazzák a szituációs
játékot konkrét kérdések, kapcsolatok és konfliktusok megoldására.
A „létrehozott” karakterek eszközének segítségével megvitathatók olyan kérdések
és helyzetek, melyek a résztvevők tapasztalatait tükrözik. Ez a távolságtartás
biztonságával történik, ami lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy a
szituációkkal és a karakterekkel dolgozzanak. A karakter egy álarccá válik, mely
segít abban, hogy a résztvevők szabadon működjenek, saját reakcióikat és
ötleteiket önazonosítás nélkül tesztelhessék.
Ahogy haladunk a szinteken, nyissunk meg lehetőségeket a felhasználásra.
Például:
1. Témaalapú munka olyan kihívást jelentő helyzetek feltárására, melyekkel a
fiatalok szembesülhetnek.
2. Egy fiatal karakter létrehozásához használhatjuk a szerep-a-falon feladatot, és
megbeszélhetjük, hogy neki az életében milyen kihívásokkal kell
szembenéznie. A mellékkarakterek létrehozásához is alkalmazhatjuk a szerepa-falon feladatot, a karakterek pozitív és negatív cselekedeteinek, és azok
kezelésének megvitatására. A forgatókönyv írása segíti a problémák
megjelölését, és az azokra való fókuszálást.
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3. Meg lehet adni közösen meghatározott szituációkat – ezek lehetnek
hasonlóak olyan helyzetekhez, amelyekkel a résztvevőknek kell
szembenézniük, azonban a létrehozott karakter szemén keresztül látják és
tapasztalják meg.
4. Amikor belehelyezzük a karaktert/karaktereket a szituációba, megvitathatjuk,
hogy milyen megküzdési stratégiákat alkalmazhat a fiatal.
Megjegyzés: A gyakorlatot vezető tanár/szakember mindig a karakter nevét
használja, ne a karaktert alakító gyerek vagy fiatal nevét!
Ösztönző technikák:
1.
2.
3.
4.

Nyitott kérdések
Hallás utáni készségek – engedjük meg a gyerekeknek, hogy beszéljenek
A gyerekek javaslatainak elfogadása, és a gyerekek irányítása
Hadd tapasztalják meg és beszéljék meg a technikákat, hogy tapasztalati
úton tanulhassanak.

Ahogy a gyerekek megismerik a folyamat szintjeit, lehetőség nyílik arra, hogy a
modell egyes szintjeit külön használjuk bizonyos témakörökben való elmélyedésre. A
szituációs játék-modell nagyon rugalmas. Lehet csak egy délutáni foglalkozásként
alkalmazni, vagy hosszabb ideig tartó meghatározott témájú munka modelljeként.
Fel lehet osztani részekre, amelyekben bizonyos területeket emelünk ki, pl.
történelmi vagy irodalmi karakterek tanulmányozása, létrehozása, a környezet
megfigyelése egy történelmi kontextusban, vagy annak megfigyelése, hogy az írók
miért választanak a könyveikhez bizonyos korszakokat és helyszíneket. Amint a
gyerekek megértik a folyamatot, akkor már szó szerint összekeverhetjük, és
egymásba illeszthetjük a folyamat elemeit, igényeinknek megfelelően. (Ibid, 114)
A szituációs játék segíti a résztvevőket abban, hogy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Érzelmek és gondolkodás által tapasztalják meg a tanulást
Megértsék, hogy hol van a helyük a világban
Fontosnak érezzék magukat – számít a véleményük
Megértsék saját és mások cselekedeteit
Biztonságosan kipróbálhassák magukat bizonyos helyzetekben – határok
feszegetése
Egy biztonságos környezetben interakcióba lépjenek egymással
Szociális és érzelmi készségeiket fejlesszék
Pozitív helyzeteket és szerepmodelleket tapasztaljanak meg
A megszerzett tapasztalati tudás által a felfogás és a válaszminták
megváltozzana
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5. Foglalkozás:
Szerepjáték –
Egy másik pár
cipő
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5. Foglalkozás: Szerepjáték: Egy másik pár cipő
Tanulási eredmény:
A szerepjátszási technikák megértése és alkalmazása.
A tanulás segítése drámapedagógiai technikákkal.

A foglalkozás összefoglalója:
Ezen a foglalkozáson átvesszük a szerepjátszási technikákat. Megvizsgáljuk a tanárt/
gyakorló szakembert: hogyan lép közbe a mérlegelés és reflektálás érdekében. Szó
lesz a komfortzónákról – szerepjátszási drámatechnikákról, a „hűsítő tapaszról”, a
sebezhető gyerekről, és a biztonságos gyakorlásról.

A résztvevők meg fogják érteni:

A résztvevő képes lesz:

a tanár/ gyakorló szakember
pedagógiai helyzetének a keretét

magabiztosan részt venni a
szerepjátékban

a tanár/ gyakorló szakember hogyan
tudja pedagógia helyzetét
megváltozatni, hogy a tanulást a
leghatékonyabban tudja irányítani

képes megérteni a technikai elemeket,
és azokat a tanulás/ szociális interakció
folyamatának megfelelően alkalmazni

a szerepjáték technikai alkalmazása a
társadalmi megértés, felhatalmazás és
szocializáció érdekében

ARTPAD Alapelvek:
1. Módszer
2. Környezet
3. A felnőtt attitűdje
4. Az egyén a csoportban
5. Felhatalmazás

108 | 5 . F o g l a l k o z á s

alkalmazni a technikát egy sor tanterv
alapú és informális tevékenységhez

Gyakorlat

Idő

1. Gyakorlat

15
Mit jelent a tanár/gyakorló szakember a
perc szerepben?

A szerepjáték
megértése

Tartalom

Módszer

Felhasznált
Eszközök

Tréner irányításával

PowerPoint

A csoport kérdéseket tesz fel

A tanár pedagógiai helyzetének kifejtése
ebben a szerepben
A szerepben levés hogyan segíti a
különböző témák feldolgozását
A szerepből való kilépés, és a szerepbe
történő belépés jelzése

2. Gyakorlat
Biztonsági
küszöbök

3. Gyakorlat
Szerepjátszási
technikák

15
A tanár/gyakorló szakember „biztonsági
perc küszöbének” megvitatása

Tréner irányításával
A csoport kérdéseket tesz fel

Komfortzónák: tér, zaj, döntések, csoport
mérete, regiszterek

15
Technikák:
perc Jelen és közeljövő (nyelvhasználat)
Bevonás
Egyezmények
Döntések
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Tréner irányításával
A csoport kérdéseket tesz fel
Gyakorlati példák

PowerPoint

Gyakorlat

Idő

4. Gyakorlat

15
Kérdéstípusok
perc Információt kérő kérdés

Irányítás
kérdésfeltevéssel

Tartalom

Módszer
Tréner irányításával
A csoport kérdéseket tesz fel

Információt közlő kérdés

Példák megadása

Információfeltárás a játék előtt vagy
után

Becsekkolás

A csoport helyzetének megváltoztatása

Tréner irányításával

5. Gyakorlat

10

Információk
megosztása és
közlése

perc

6. Gyakorlat

10

A játék megállítása a mérlegelés
perc érdekében
Reflektálás

Tréner irányításával

40
A gyakorlati alkalmazás modellje
perc Gyakorlati példák és reflektálás a
csoport szerepjátékára

A tréner vezeti be

Hűsítő tapasz
7. Gyakorlat
Csoportos
szerepjáték és
reflektálás
8. Gyakorlat
Egy másik
személy a
szerepben

Az egész csoport

Szintek felismerése és kérdések
20
Egy második személy a szerepben
perc Gyakorlati példák és reflektálás a játékra
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A tréner vezeti be
Az egész csoport

Felhasznált
Eszközök

Gyakorlat

Idő

9. Gyakorlat

25
Ötletek a szerepjátékkal kapcsolatban
perc Megosztás az egész csoporttal

Kiscsoportos munka

15
Reflektálás a szerepjátékra
perc Attitűd-Tudás-Készsége zsákok

Az egész csoport

Példák
szerepjátszásra
10. Gyakorlat
Összefoglalás és
reflektálás

Tartalom

111 | 5 . F o g l a l k o z á s

Módszer

Felhasznált
Eszközök

Az egész csoport
A.T.K. zsákok

5.1 Gyakorlat: A szerepjáték megértése
Tanulási eredmények:
A technika elemeinek megértése és alkalmazása a tanulás/ szociális interakció
folyamatának megfelelően.
PP dia száma: 5. Foglalkozás – 1. Gyakorlat
Idő: 15 perc

Gyakorlat:
Tanár/gyakorló szakember a szerepben:
“A szerepjátszás alkalmazása az oktatásban, oly mértékben rugalmas,
hogy minden féle személyiségnél, és minden körülmény között
működik”
HEATHCOTE, 1968
A következőket magyarázzuk el a résztvevőknek:
6. A szerepjátszás lehetővé teszi a tanár/ gyakorló szakember számára, hogy a
résztvevőkkel megvizsgálják a témát, és tapasztalati úton tanuljanak. A
tanár/ gyakorló szakember mindig kontroll alatt tartja a tanulási folyamatot.
7. Azokat a szituációkat, melyek történelmi eseményen, irodalmi művön, egy
képzelt történeten, szocializáción alapszanak, vagy amelyek
problémaalapúak, a szituációban lévők szemszögéből lehet megtapasztalni.
8. A tanár/gyakorló szakember a szerepjátékban felveszi egy karakter szerepét,
viszont egyértelmű jelzést használ arra, hogy mikor lép be a szerepébe, és
mikor lép ki abból.
9. A tanár/ gyakorló szakember a foglalkozás résztvevőjévé/ megfigyelőjévé
válik, és így két szinten működik: belép a szerepébe és kilép abból. Amikor a
tanár/ gyakorló szakember belép a szerepbe, akkor ugyanazon a szinten
működik, mint a résztvevők, és velük utazik a folyamatban.
10. A résztvevők ötleteire feltett óvatos kérdések és válaszok a tanulás
tapasztalati terét hozzák létre. A tanár/ gyakorló szakember kilép a szerepből,
hogy reflektáljon a játékra, és megbeszéli a részvevőkkel, hogyan
folytatódjon a szerepjáték.
11. A tanár/ gyakorló szakember tekintetbe veszi a gyerekek szerepjátékkal
kapcsolatos ötleteit, és a résztvevők figyelmét a feladatra fókuszálva tartja.
12. A tanár/gyakorló szakember a nézőpontok megváltozását, és rálátást idéz
elő.
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A szerepben levés ereje, hogy amint felmerül egy ötlet, vagyis pl. „Ez az a ház, ahol
a hamis pénz készül?” A résztvevők, miközben eldöntik, hogy az a ház-e az,
belépnek a cselekménybe, és elképzelik azt (Heathcote, 1991).
A szerepbe való belépést jelezheti:
1. A megszemélyesített karakter viselkedésének átvétele.
2. A hang megváltoztatása és jeladás. A hang feszültséget, izgalmat és
sürgetést teremt.
3. A fizikai viselkedés megváltozása.
4. Csend – fény és sötét. (Az osztályban Heathcote azzal jelezte a sötétet, hogy
azt mondta, hogy lámpást visz a kezében).
5. A jelmez segít jelezni a szerepbe való belépést, ugyanakkor könnyű levenni,
és ezzel jelezni a szerepből való kilépést, pl. egy kalap, egy kardigán vagy
egy jelvény.
A technikák a résztvevők életkorától, és a foglalkozásvezetőhöz illő szerepjátszási
stílustól függnek.

Megjegyzések:

Eszközök: nincsenek
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5.2 Gyakorlat: Biztonsági küszöbök
Tanulási eredmények:
A technika elemeinek megértése és alkalmazása a tanulás/ szociális interakció
folyamatának megfelelően.

PP dia száma: 5. Foglalkozás – 2. Gyakorlat
Idő: 15 perc

Gyakorlat:
Vitassuk meg, hogy mik a tanár/ gyakorló szakember és a résztvevők „biztonsági
küszöbei”.
Kezdjük annak átgondolásával, hogy mik is a tanár/ gyakorló szakember
komfortzónái.
Fontos először saját komfortzónáink megállapítása, és hogy ezeken belül úgy
dolgozzunk, hogy a tanár/ gyakorló szakember kényelmesen érezze magát, és így
hatásosan tudja vezetni a szerepjátékot.
Gondoljuk át, hogyan érzünk a következőkkel kapcsolatban:
1. Tér – gyakorlathoz rendelkezésre álló tér. Hogyan tudjuk megváltoztatni, és a
gyakorlathoz berendezni egy teret?
2. Zaj – a zaj probléma-e a tanárnak/ gyakorló szakembernek a folyamat
irányításának szempontjából?
3. Döntések – a döntéshozatal megosztása a csoporttal
4. A csoport mérete – irányítás és kényelem a csoportban
5. Regiszterek tanítása – érdeklődő, buzdító, csendes, feszült.
Beszéljük meg csoporttal mindezek használatát. (Heathcote, 1971)
Mennyire fontosak ezek a pontok azok számára, akik szintén tanulnak? Ezen belül
fontos átgondolni a csoport és az egyének szükségleteit és komfortzónáit.

Megjegyzések:
Eszközök: nincsenek
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5.3 Gyakorlat: Szerepjátszási technikák
Tanulási eredmények:
A technika elemeinek megértése és alkalmazása a tanulás/ szociális interakció
folyamatának megfelelően.
PP dia száma: 5. Foglalkozás – 3. Gyakorlat
Idő: 15 perc

Gyakorlat:
A szerepjátszás technikái
1. Most és a közeljövőben
Nyelvhasználat a cselekmény felgyorsításához. Nyomatékosítsuk, hogy valami
éppen most történik, pl. “Őrök! A toronyba kell vinnünk Boleyn Annát!” Ez sürgetni
fogja résztvevőket, hogy elindítsák a cselekményt.
2. Bevonás
Amikor szerepben vagyunk, rávehetjük a résztvevőket, hogy lépjenek be a
szituációba. Ezt nem konkrétan mondjuk ki, hanem a cselekmény közben
megteremtünk egy helyzetet, ahol a résztvevők be tudnak vonódni.
Azáltal, hogy egyszer benne vagyunk a szerepben, egyszer pedig szemlélőként
kilépünk belőle, ösztönözhetjük a résztvevőket.
3. Egyezmények
Szükség esetén egyezményeket kell tenni. Általában akkor, amikor a tanár/
gyakorló szakember és a résztvevők szerepen kívül vannak, hogy eldöntsék, hogyan
alakítsák a cselekményt. (Heathcote, 1991)
Egyezményt kötni és döntéseket hozni mégis a legjobb akkor, amikor a tanár és a
részvevők is szerepben vannak, mert ilyenkor a résztvevők a szituáción belül érzik
meg, hogy milyen irányba tereljék a cselekmény.

Megjegyzések:
Eszközök: nincsenek
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5.4 Gyakorlat: Irányítás kérdésfeltevéssel
Tanulási eredmények:
A technika elemeinek megértése és alkalmazása a tanulás/ szociális interakció
folyamatának megfelelően.
PP diaszám: 5. Foglalkozás – 4. Gyakorlat
Idő: 15 perc

Gyakorlat:
Kérdéstípusok
A cselekmény alakulásának szempontjából döntő fontosságú, hogy a szerepben
lévő személy hogyan tesz fel kérdéseket. Nagynak kell lenni a tétnek ahhoz, hogy
be tudjuk vonni a résztvevőket. Lehet, hogy ki kell találnunk egy fordulatot ahhoz,
hogy a cselekmény folytatódni tudjon. Ebben az esetben a tanár/ gyakorló
szakember megállíthatja a játékot, és rákérdezhet, hogy milyen információra lenne
szükség, és kérheti a csoport tagjait, hogy találják meg ezeket az információkat.
Amikor ez megtörtént, újra folytatódhat a játék.
A szerepjáték előtt meg kell vizsgálni pár tényszerű dolgot a történettel
kapcsolatban, vagy a szerepjátéknak egy kutatásból kell kiindulnia. Például:
megvizsgálhatjuk a brit király, VIII. Henrik történetét. A csoport tagjai katonákat
játszanak, akik Boleyn Annát viszik a tárgyalásra vagy a kivégzésre. A kérdések
lehetnek a következők: “Tudják a várakozó hölgyek, hogy jövünk?” “Hol van a
király? “Készenlétben áll a hóhér?”
Vizsgálati kérdések – “Karddal, vagy fejszével történt a kivégzés?” “A királynénak
meg kellett fizetnie a hóhért?”
Ebben a szerepjátékban megjelenhetnek történelmi alakok, börtönőrök, szolgák és
emberek, akik nézik a kivégzést. A tanár/ gyakorló szakember szerepe lehet az,
hogy ő a katonák parancsnoka.
Információkérés - Kérdések:





Mit vigyünk magunkkal a hajóroncsról?
Hová szeretnéd, hogy elrepítsen a varázsszőnyeg?
Hány lóra van szükségünk?
A történetnek melyik a legérdekesebb része?

Információközlés - Kérdések:


Megtöltsük most a hátizsákjainkat?
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Milyen az idő?
Milyen az öltözékünk?
Szükséges információk a játék előtt és után
Hogy néztek ki akkoriban a hintók?
Vajon London honnan kapta a vízellátását?
Egy navahó indián nő hol süti meg az ételét? (Wagner, 1999, pp. 56-60)

Megjegyzések:

Eszközök: nincsenek
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5.5 Gyakorlat: Információ megosztása és közlése
Tanulási eredmények:
A technika elemeinek megértése és alkalmazása a tanulás/ szociális interakció
folyamatának megfelelően.
PP dia száma: 5. Foglalkozás – 5. Gyakorlat
Idő: 10 perc

Gyakorlat:
A cselekményen keresztül információt közlünk. A szituációt kérdésekkel és
válaszokkal hozzuk létre, és megalkotjuk a helyet, valamint annak valóságérzetét a
szerepben való elköteleződésünk által. (Heathcote, 1999)
A csoport helyzetének megváltoztatása
Ha a tanár/ gyakorló szakember felvesz egy szerepet, nem csak egy nézőpontot
kínál fel a többiek számára, hanem bele is helyezi őket egy olyan helyzetbe,
amelyben feltételezhetően ők maguk is megtalálják saját álláspontjukat.
A szerepjátszás feljogosítja az osztályt, hogy szembehelyezkedjen a szereppel. A
résztvevők biztonságos helyzetben vannak ahhoz, hogy ellenkezzenek, és a helyzet
fel is jogosítja őket az ellenkezésre. Az egészben az a legjobb, hogy nem a tanár
válaszol, hanem a karakter, akit megszemélyesít.
Ilyen módon biztos alapokra épülő, jó kapcsolatokat lehet kiépíteni. (Heathcote,
1999)

Megjegyzések:
Eszközök: nincsenek
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5.6 Gyakorlat: A hűsítő tapasz
Tanulási eredmények:
A technika elemeinek megértése és alkalmazása a tanulás/ szociális interakció
folyamatának megfelelően.
PP dia száma: 5. Foglalkozás – 6. Gyakorlat
Idő: 10 perc

Gyakorlat:
A játék megszakítása az átgondolás és reflektálás érdekében
Heathcote megállítja a játékot, hogy a csoport átgondolja, mi is történik, miért, és
milyen új cselekményre lenne szükség. “...reflektálnak arra, hogy miben változik
meg a másokról és önmagukról alkotott képük.” (Heathcote, 1991)
Ez döntő fontosságú a szerepjáték folyamatában, mivel ott kezdődik maga a
tanulás, ahol a résztvevők reflektálnak a cselekményre, arra, ami történt, és aminek
történnie kell ezután.

Megjegyzések:

Eszközök: nincsenek
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5.7 Gyakorlat: Csoportos szerepjáték és reflektálás
Tanulási eredmények:
A technika elemeinek megértése és alkalmazása a tanulás/ szociális interakció
folyamatának megfelelően.
PP dia száma: 5. Foglalkozás – 7. Gyakorlat
Idő: 40 perc

Gyakorlat:
Az előzőekben felsorolt technikáknak megfelelőn állítsunk fel egy gyakorlati példát
arra, amikor a tanár a szerepben van:





a létrehozás kritériumai a szerepbe való belépéshez, és abból való kilépéshez
kérdésfeltevés
kutatás (ha alkalmazható)
reflektálás

Kérdezzük meg a csoportot, hogy milyen témát szeretnének választani a játékhoz,
majd állítsuk fel a kezdő jeleneteket! Ebben találjunk magunknak egy olyan
szerepet, ami kihívást jelent a csoport számára, vagy megkérdőjelezi annak
tevékenységét!
Jelezzük a csoport felé, hogy mikor vagyunk a szerepben, és mikor lépünk ki belőle!
Végül a csoporttal együtt reflektáljunk a folyamatra!
Előre készülhetünk egy történelmi eseménnyel, egy helyi történettel, vagy akár egy
órán tanult olvasmánnyal kapcsolatos kutatási anyaggal.

Megjegyzések:

Eszközök: nincsenek
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5.8 Gyakorlat: Egy másik személy a szerepben
Tanulási eredmények:
A technika elemeinek megértése és alkalmazása a tanulás/ szociális interakció
folyamatának megfelelően.
PP dia száma: 5. Foglalkozás – 8. Gyakorlat
Idő: 20 perc

Gyakorlat:
A folyamat katalizátoraként, különösen kisgyermekeknél, vagy tanulási
nehézségekkel küzdő gyerekeknél, egy másik személy is beléphet a szerepjátékba.
Ez lehetővé teszi, hogy egy konkrét katalizátorral dolgozzunk, a változóval
ellentétben.
Például: a tanár/ gyakorló szakember egy olyan karakterrel dolgozik, aki egy másik
világból jött, és nem tud kommunikálni. Az osztálynak meg kell oldania a
kommunikációs problémát, és a részvevőknek módot kell találni arra, hogy
kommunikáljanak ezzel a személlyel: megtudják, honnan jött, mi a neve, miért van
itt, stb. (Heathcote, 1991)
Amikor döntésre van szükség, a játékot egyszerűen meg kell állítani –
tanár/gyakorló szakember kiléphet a szerepéből, és megbeszélheti a cselekmény
megfelelő alakulását a csoporttal, melynek tagjai ehhez szintén kilépnek a
szerepükből.

Megjegyzések:

Eszközök: nincsenek
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5.9 Gyakorlat: Példák a szerepjátszásra
Tanulási eredmények:
A technika elemeinek megértése és alkalmazása a tanulás/ szociális interakció
folyamatának megfelelően.
PP dia száma: 5. Foglalkozás – 9. Gyakorlat
Idő: 25 perc

Gyakorlat:
A résztvevőket kisebb csoportokra osztjuk, feladatuk, hogy feltérképezzék azokat a
területeket, ahol a szerepjáték hasznos lehet. A tréner segít(het) ötletelni a
csoportoknak.
Minden kiscsoport 25 percet dolgozik, majd gondolataikat megosztják a csoport
egészével.

Megjegyzések:

Eszközök: nincsenek
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5.10 Gyakorlat: Összefoglalás és reflektálás
Tanulási eredmények:
A technika elemeinek megértése és alkalmazása a tanulás/ szociális interakció
folyamatának megfelelően.
PP dia száma: 5. Foglalkozás – 10. Gyakorlat
Idő: 15 perc

Gyakorlat:
Plenáris ülés a szemléletmódok és a szerepjátékmodellek megvitatására.
A.T.K. zsákok
A.T.K. PLENÁRIS
A résztvevők az Attitűd –Tudás-Készség zsákokhoz jegyzeteket készítenek, hogy mit
tanultak, és hogyan fejlődtek az egyes területeken a foglalkozás során.
Megjegyzés: Lásd 5. Foglalkozásjegyzetek az egész fejezetre vonatkozólag

Eszközök:
 papír
 íróeszközök
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Foglalkozásjegyzetek
Bevezetés
A szerepjáték folyamata és premisszája igazolja azt, hogy „egy adott szituációban
részt vevő egyén látásmódjába való belehelyezkedés megváltoztathatja a
szemléletmódunkat” (Heathcote and Bolton 1985, p. 7).
Ezt a tapasztaltot számos területre kiterjesztve segíthetjük a tanulást.
Tisztázzuk – gyakori félreértés –, hogy a szerepjátékban nem szükséges a tanárnak/
gyakorló szakembernek részt vennie. Nem az előadáson van a hangsúly, hanem
azon, hogy végigvezessük a résztvevőket egy közös, irányított, tapasztalati
tanuláson.
Amikor kisebb gyerekekkel úgy dolgozunk, hogy közben szerepben vagyunk, akkor
használjunk egy erősebb jelet, pl. egy kalapot, vagy más kelléket, amit le- és fel
lehet venni, de használhatunk valamilyen hangot, vagy fizikai viselkedésmódot is –
hogy érzékeltessük szerepbe való ki- és belépést.
A foglalkozást a tanárok igényeinek megfelelően állítsuk össze. A tanárok különböző
tanulási helyzetekben, és különböző korosztályokkal való munkában alkalmazzák a
szerepjátékot.
a) Ösztönözzük a csoportot a problémamegoldásra – vessünk fel egy
megvizsgálandó témát!
b) Nézzünk meg egy történelmi eseményt vagy időszakot, különösen olyat,
amiről a gyerekek tanulnak!
c) Vizsgáljunk meg egy történetet úgy, hogy a történet egy szituációjába lépünk
bele!
d) Kerüljük a képzelgő gondolkodást!
Műhelymunka megközelítés
A szerepjátékban a tanárok nem hagyatkozhatnak az osztályteremben megszokott
pedagógiai helyzetükre. Ez kihívást jelenthet olyan tanárok számára, akik azt érzik,
hogy elveszítik a tekintélyüket, amikor szerepbe lépnek. Segíteni kell őket abban,
hogy megértsék és megéljék: a szerep megerősítheti az általuk nyújtott tanulási
tapasztalatot, és az osztállyal való kapcsolatukat. A szerepjátékban való részvétel
nem azt jelenti, hogy a tanár elveszíti a kontrollt, vagy átadja az irányítást az
osztálynak – a tanár/ gyakorló szakember a szerepébe belépve, és abból kilépve
mindig irányítása alatt tartja az osztályt, a tanulási élményt.
Ösztönözzük a gyakorló szakembereket, hogy:
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végezzenek önreflexiót a csoportjukkal való munkájuk során
tapasztalják meg azokat a szemléletmódokat, melyeket a résztvevőkkel
használnak
legyenek magabiztosak egy új gyakorlat tanulásánál
használják a kérdésfeltevő technikát, a játék továbbmozdítására
fejlesszék a gyerekek hallás utáni készségét, és hívják fel a figyelmüket arra,
amikor valamit hallgatniuk kell
hagyjanak időt a gyerekeknek a szóbeli kifejezésre
fogadják el a gyerekek ötleteit, és irányítsák azokat
hagyják, hogy a gyerekek megtapasztalják és átbeszéljék a technikákat,
tapasztalati úton tanulhassanak

Példák arra, amikor a tanár/ gyakorló szakember szerepben van
3 modellt mutatunk itt be
Példák arra, amikor a tanár/ gyakorló szakember egy segítővel van a szerepben
A tanár/ gyakorló szakember olyan szerepbe helyezi a segítőt, hogy szüksége
legyen a csoportra. Ez bevonja a résztvevőket, és erősíti a csoportot.
Anna (lehet akár egy férfi, vagy nő akármilyen korból, vagy lehet egy könyv
szereplője)
A nő belép az osztályterembe és leül – „Annaként” mutatják be, és azt mondja a
tanárnak/ gyakorló szakembernek: „ugye nem mondtál el nekik semmit!” A
tanár/gyakorló szakember a levéltáros szerepet adja a csoportnak, hogy járjanak
utána a hölgy „gazdag múltjának”. Anna ad nekik pár támpontot, és megmutat
nekik három dolgot a táskájából. Ezek lehetnek modern, vagy nagyon régi dolgok,
ha Anna a múltból jött.
A csoport elkezdi felépíteni a történetét, és kérdéseket tesz fel. (Wagner, 1999,
p.138)
Bop (kisebb gyerekeknek)
Bop egy földönkívüli a világűrből, aki nem beszéli a nyelvünket. A gyerekeknek
módot kell találniuk arra, hogy kommunikáljanak Boppal, megtudjanak róla
információkat. Lehet, hogy Bop szeretné, hogy a gyerekek segítsenek neki
hazajutni, vagy mondják el neki, hogyan lehet boldogulni a mi kultúránkban stb. A
gyerekek taníthatnak Bopnak pár szót, vagy kitalálhatják, mit szeret enni, és
készíthetnek neki ennivalót. A karakter célja számos tanulási folyamat facilitálása:
milyen érzés lehet teljesen idegennek lenni, mit tehetünk annak érdekében, hogy
az idegen azt érezze, szívesen látjuk. Ez különösen fontos olyan élethelyzetben lévő
gyereknél, akik iskolát váltanak, vagy óvodából iskolába mennek, stb.
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Szükséges eszközök:
 A.T.K. zsákok
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6. Foglalkozás:
Szakértői köpönyeg
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6. Foglalkozás: Szakértői köpönyeg
Tanulási eredmény:
A pedagógiai struktúrák és a drámajáték elemeinek meghatározása a „szakértői
köpönyeg”-módszerben, mely elősegíti a reziliencia fejlesztését.
„A szakértői köpönyeg-szemléletmód átvételével a tanítás nem az
irányításról szól, hanem arról, hogyan legyünk figyelmes részesei a
kibontakozó lehetőségeknek. 1”
DAVIS B. 2008

Összefoglalás:
Ez a foglalkozás útmutatást ad a „szakértői köpönyeg”(SzK)-módszer
megtapasztalásához, és ahhoz, hogyan lehet összekapcsolni ezt a drámajátékkal a
reziliencia fejlesztése során. Fókuszban lesz a SzK pedagógiai és színjátszási
elemeinek integrációja, amely lehetővé teszi, hogy a gyerekek választhassák a
szakértő szerepét, úgy viselkedjenek, mintha tekintélyük lenne.
A tanuló meg fogja érteni:

A tanuló képes lesz:

a szakértői köpeny (SzK) eredetét és jó
gyakorlatát

az SzK módszer lényegét elmagyarázni

3 tanítási módozat: vizsgálódó tanulás;
drámával a tanulásért; és szakértői
bekeretezés – a gyerekek bevonása,
mintha felnőtt szakértők lennének.
az alapvető drámaelemeket, melyek
hatással vannak a reziliencia
fejlődésére: a fikció és valóság kettős
felfogása (metaxis); bekeretezés
(vállalkozás) mint a küldetés, értékek és
morál közös tudata; közönség, mely
felelősségtudatot ad (egy képzelt
ügyfélnek/tekintélynek); erőteljes
újrapozícionálás, feszültség és kritikai
reflexió

megállapodni, hogy a fiktív
kontextusban együttesen működnek a
képzelőerejüket használva
„beleegyeznek, hogy látnak” vagy
együtt „úgy tesznek, mintha”
magára ölteni egy kollektív identitást,
melyben egy együttműködő vállalkozás
tagja
a tapasztalat intenzitását növelni vagy
csökkenteni, és egy sajátos
perspektívából felfedezni (a keret
távolsága)

Davis, B., Sumara, D., & Luce-Kapler, R. (2008). 2nd ed. Engaging minds: changing
teaching in complex times. London & New York: Routledge. p. 226
1
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megtervezni és közös célként,
autentikus kötelező vizsgálatként
használni a megbízatást
megtervezni az akadályokat,
bonyodalmakat, megbirkózást és
küzdelmet, amelyek fejlesztik a
rezilienciát
felismerni a gyerekek és tanárok
kezdeményezéseit, és átvenni az
irányító szerepet
a reflexió facilitálására szolgáló
drámatechnikákat kiválasztani

ARTPAD alapelvek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Módszertan
Környezet
A felnőtt attitűdje
Az egyén helye a csoportban
Felhatalmazás
Összehangolás
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Gyakorlat

Idő

Tartalom

1. Gyakorlat 30
Bevezetés

Dorothy Heathcote szakértői
perc köpönyegének pedagógiai és drámai
elemei és jó gyakorlata

2. Gyakorlat 15
Hatalmi pozíciókat szimuláló bemelegítő
perc játékok
Bemelegítő

Módszer

Eszközök

Tükrözött
osztályterem

www.mantleoftheexpert.com

Tréner input

játékok
3. Gyakorlat 1,5
óra
A szakértői
köpönyeggyakorlat

SzK foglalkozás a diákokkal

Összefoglalás

Meghatározott
források/kutatások

Tréner irányításával

PowerPoint

Tréner irányításával

A.T.K. zsákok

Csoportos
megbeszélés

Papír és tollak

A korábbi foglalkozások kiválasztott
improvizációs anyagai alapján

4. Gyakorlat 30
PowerPoint-os prezentáció a tanárok
perc számára készített főbb alapelvekről és
Elméleti input
iránymutatásokról
5. gyakorlat

Az egész csoport

15
A foglalkozáson tanultak összefoglalása
perc Reflexió
A.T.K. zsákok

Egyéni feladat
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6.1 Gyakorlat: Bevezetés a szakértői köpönyeg-módszerbe
Tanulási eredmények:
A résztvevők jellemezni tudják a szakértői köpönyeg-módszert, a módszer eredetét,
pedagógiai és drámai alapelemeit. Hajlandóak és képesek egy vállalkozást,
megbízatást és annak kötelezettségeit megtervezni a fiktív ügyfél részére, és feszült
helyzeteket teremteni, amelyek kihívást jelentenek a résztvevők számára. Ki tudják
választani az SzK tapasztalatai által elért rezilienciafejlődésük és -tanulásuk kritikai
értékelésére és reflexiójára alkalmas drámatechnikákat.
PP dia száma: 6. foglalkozás – 1. Gyakorlat
Idő: 30 perc
Foglalkozást megelőző egyéni tanulás
Megjegyzés: A foglalkozás előtt (a tükrözött tanulás részeként a diákok egyenként
megnéznek kiválasztott videókat, Dorothy Heathcote-tal készített interjúkat, és
elolvassák a www.mantleoftheexpert.com honlapon található tanári jelentéseket.
Megismerkednek az SzK drámai és pedagógiai alapelemeivel, amelyek a
http://www.mantleoftheexpert.com/wp-content/uploads/2008/03/MOTE-Chapter3_Aitken_Pages-from-Connecting-Curriculum-Fraser-v3-220213.pdf honlapon
találhatók.

Gyakorlat:
Csoportos megbeszélés formájában ellenőrizzük, minden résztvevő mindent
megértett-e.
A tréner tudakozódó kérdéseket tesz fel a résztvevők vizsgálódó tanulással
kapcsolatos előzetes tapasztalatairól, és segíti őket abban, hogy ezeket össze
tudják kapcsolni az új koncepciókkal.
A résztvevők kisebb csoportokban dolgoznak, szöveg és videórészletek egymással
történő megosztása során tisztázzák a következő elemeket: metaxis, bekeretezés,
vállalkozás, megbízatás, ügyfél, hatalmi pozíciók, feszült helyzetek, reflexió.
A tréner áttekinti az SzK tervezésének szakaszait.
Értékelési szempontok:


Mennyire jól magyarázzák el a résztvevők:
a) a „szakértői köpönyeg” eredetét
b) a feszült helyzetek koncepcióit és a hatalmi pozíciók megtárgyalását a
reziliencia fejlesztésének kontextusában
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c) a tanárok azon cselekedeteit és attitűdjét, amelyek bátorítják a diákok
kezdeményezőkészségét és tapasztalatszerzését, amelyek az irányítás és
tekintély érzetének kialakulásához vezetnek
d) a szakértői köpönyeg miért csökkenti a félelmet és a kudarcot.

Megjegyzések:
A „szakértői köpönyeg”-módszer olyan tanárokról és diákokról szól, akik egy
képzeletbeli vállalkozásban magukra vállalják a szakértői szerepet (ez lehet egy
„cég” vagy egyszerűen egy „felelős csapat”). A céget vagy csapatot úgy kell
létrehozni, hogy a vizsgált kérdés egy bizonyos nézőpontból be legyen keretezve.
Ebben a fiktív kontextusban a gyerekek felelős csapatként dolgoznak együtt, amely
csapat fontos munkát, megbízatást hajt végre egy magas pozíciójú ügyfél
számára. A munka során találkoznak problémákkal, feszült helyzetekkel (ezek vagy
természetes módon merülnek fel, vagy megtervezettek, és a tanár ismerteti őket). A
feszültség-elem jelenléte mindenféle drámatevékenység esetében fontos. A
„szakértői köpönyeg” által nyújtott tapasztalatban a feszültségek bonyolultabbá,
érdekesebbé teszik a megbízatást, és támogatják a tanulás céljából adott új
feladatokat. Ugyanakkor a drámai epizódokon keresztül a diákokat arra bátorítják,
hogy a szóban forgó kérdéseket többféle perspektívából fedezzék fel, és mélyen
elgondolkodjanak magáról a tanulási folyamatról.
A foglalkozás egy olyan „rendszert” tár fel, amely komplexitása ellenére egyértelmű
struktúrákat és gyakorlatokat nyújt, amelyek ösztönzik, hogy a tanításhoz,
tanuláshoz és tanmenethez való hagyományos tantermi attitűdtől elmozduljunk a
diákok rezilienciájának támogatása irányába. A tanároknak a „szakértői
köpönyeg” használatába való beletanulását a foglalkozás oktatói ugyanolyan
módon közelítik meg, mint ahogyan a gyerekek a fiktív vállalkozásban részt vesznek.
A résztvevők útmutatást kapnak, hogyan fedezzék fel a „szakértői” szerep
használatát, mint a hatalom és pozicionálás terén megtett valódi váltást, azáltal,
hogy időt fektetnek abba, hogy higgyenek a vállalkozásban. Megtanulják, hogyan
kell megérteni és megtervezni a feszültségeket annak érdekében, hogy
szembeszálljanak a vállalati identitás által létrehozott értékekkel és közös
történelemmel.
A foglalkozás az SzK pedagógiai és drámai elemeinek integrációjára fog fókuszálni,
amelyek lehetővé teszik, hogy a gyerekek úgy tegyenek, mintha tekintéllyel,
hatalommal rendelkeznének; és ezáltal megszabaduljanak a félelemtől vagy az
irányítás hiányának a tudatától, hogy megértsék a tekintéllyel kapcsolatos
tényeket, „kikristályosítsák a helyzetet, és megbékéljenek vele, hogy önmaguk
részévé tegyék.”
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Eszközök:
 www.mantleoftheexpert.com
 A csoportmunkához papír és tollak
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6.2 Gyakorlat: Bemelegítő játékok és hatalmi pozíciók
Tanulási eredmények:
A résztvevők értékelik a drámajátékokat és kreatívan kibővítik azokat, hogy
felkészítsék a gyerekeket, akik különböző pozíciójú szerepeket játszanak el,
beleértve a szakértő magas szintű felelősségvállalásával járó szerepét, stb.
PP dia száma: 6. Foglalkozás – 2. Gyakorlat
Idő: 15 perc
Gyakorlat:
Gyilkosos (mindegyik szinthez)
A tanárnak kártyalapokra lesz szüksége. Megmutatja a gyerekeknek, hogy melyik
kártya jelenti a gyilkost. Összekeveri a kártyákat, és kiosztja a játékosok között. A
tanulók sétálni kezdenek, és betöltik az egész teret. A gyilkos próbálja megölni az
embereket úgy, hogy rájuk kacsint. Ha valakire rákacsintanak, annak ki kell adnia
egy haldokló hangot, majd el kell kezdenie összeesni. A többieknek gyorsan kell
reagálniuk, és el kell őt kapniuk. Azonkívül a gyilkost is meg kell próbálniuk
azonosítani, mielőtt mindenkit megöl.
A bizalmi játékok használata jó módszer arra, hogy átváltsunk a pármunkára.
Addigra a résztvevők valószínűleg már kényelmesen érzik magukat egymással, és a
különböző partnerekkel való munkától már nem tartanak. A drámaórákon nagyon
fontos a pármunka, mert ez az első szintje a tanulók közötti gondolatmegosztásnak,
a kreatív tanulási folyamatnak, és a további gyakorlatoknak. Az úgynevezett
szembekötős játékok hasznos bizalmon alapuló gyakorlatokat kínálnak a
pármunkához.
Szembekötős párcserével (mindegyik szinthez)
A tanulók párba állnak. Egyiküknek bekötik a szemét, vagy csak simán behunyja a
szemét. Amelyikük nem lát, az az ujjai hegyével megérinti a partnere tenyerét, és az
csendben, lassan vezeti őt a térben. A vezető ügyel rá, hogy a párja a teremben
ne menjen neki semminek és senkinek. A tanár jelzésére a tanulók párt cserélnek.
Ezt olyan finoman kell megtenniük, hogy a vezetett személy ne érezze a párváltás
pillanatát. Ez a gyakorlat fejleszti a mások iránt érzett felelősségérzetet. Nyelvórán
ez közös felelősségvállalás lehet a nyelvi készségek tanulásának folyamatában.
Hangos irányító (mindegyik szinthez)
Párokban az egyiküknek be van hunyva a szeme, a másik az irányító.
Megállapodnak egy hangjelzésben, amit az irányító ad ki, amikor partnerét
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biztonságosan át akarja vinni a terem másik végébe. Ez a gyakorlat a szelektív
hallásra alapoz.
A képzeletbeli utazás *2 (középhaladó szint alatt, de már nem kezdő szinten)
Párokban történik, a behunyt szemű társat át kell vinni egy sor valóságos vagy
képzelt akadályon, amiket az irányító talál meg vagy talál ki, mintha mindketten az
erdő közepén lennének. Tilos beszélni; információt csak fizikai érintkezéssel szabad
átadni. Amikor csak lehetséges, az irányítónak ugyanazt a mozdulatot kell
megtennie, mint amit behunyt szemű párja tesz, amikor az elképzeli saját történetét.
Az irányítónak gondoskodnia kell akadályokról a teremben – székek, asztalok,
bármi, ami felhasználható úgy, hogy az akadály időnként valós legyen, időnként
pedig egy képzelt dolog. A behunyt szemű személynek ki kell találnia, hogy hol van.
Pl. egy folyón? Vannak ott krokodilok, oroszlánok, sziklák? És így tovább. Az irányító
használhat fizikai kontaktust, légzést, vagy hangot az irányítás eszközeként, viszont
akinek be van hunyva a szeme, az nem tehet egy mozdulatot sem instrukciók
nélkül. Pár perc múlva megáll a játék, és akinek be van hunyva a szeme, el kell
mondania irányítójának, hogy hol áll a teremben, ki van mellette, stb. Azután az
irányító elmondja az ő történetét, így összehasonlítják megfigyeléseiket.
Mielőtt a diákok elkezdenek párokban improvizálni, olyan készségeket kell
fejleszteniük, mint a koncentráció, reakció gyorsasága, megfigyelés és
együttműködés.
Gyufaszálak (mindegyik szinthez)
A párok szemben állnak egymással, két mutatóujjuk között egy gyufaszálat
tartanak, majd elkezdik mozgatni a kezüket, karjukat, amilyen szabadon csak
tudják anélkül, hogy leejtenék a gyufaszálat. Ezután kezet váltanak.
Kolumbiai hipnózis * (mindegyik szinthez)
Az egyik gyerek a hipnotizőr, előre mutató tenyérrel a másik arca előtt egy pár
centiméterre tartja a kezeit. A másiknak folyamatosan meg kell tartani ezt a
távolságot a hipnotizőr kezétől. A hipnotizőrnek bele kell kényszerítenie partnerét
minden féle nevetséges, groteszk, kényelmetlen helyzetbe. Így partnerének olyan
izmokat is meg kell mozgatnia, amelyeket soha, vagy csak nagyon ritkán használ. A
gyakorlatot hárman is lehet végezni. A hipnotizőr a másik két tanulót arra kényszeríti,
hogy megállás nélkül menjenek át egymás alatt.

Augusto Boal, Games for Actors and Non-Actors , London: Routledge,
1992 p.109
2
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Tükörkezek *3 (mindegyik szinthez)
A tanulók párban egymással szembe állnak, kezüket vállmagasságba emelik,
tenyereik kifelé néznek, amilyen közel csak lehet, anélkül, hogy megérintenék
egymást. Az egyik tanuló az irányító, aki elkezdi a két kezét úgy mozgatni a térben,
hogy azok végig kifelé nézzenek, bármilyen irányba mozgatva őket. A partnerének
amilyen pontosan csak lehet, követnie kell, akár egy tükörkép. Mindkét tanuló lehet
irányító. Ez a gyakorlat nagyon nagy koncentrációt igényel. A késztetés, hogy előre
lássuk a másik mozdulatát, hasonló a verbális kommunikációhoz.
Egymás tolása *4 (mindegyik szint)
A párok egymással szemben helyezkednek el, és megfogják egymás vállát. A
földön van közöttük egy (képzelt vagy valós) vonal. Elkezdik egymást teljes erővel
tolni. Ha az egyik azt érzi, hogy az ellenfele gyengébb nála, akkor visszavesz az
erejéből, hogy ne lépjék át a vonalat, vagyis egyikük se győzzön. Ha a másik erre
növeli az erejét, akkor az előző ugyanazt teszi, így egyensúlyban maradnak.
Ugyanennek kellene történnie az improvizációban: ne hagyjuk, hogy teljesen a
másik ötlete érvényesüljön, de ne is erőltessük a másikra a magunkét, inkább
segítsünk neki, hogy használja az erejét.

Megjegyzések:
http://www.mantleoftheexpert.com/wp-content/uploads/2008/03/MOTE-Chapter3_Aitken_Pages-from-Connecting-Curriculum-Fraser-v3-220213.pdf
(7. számú alapvető komponens)

Eszközök: nincsenek

Alan Maley and Alan Duff, Drama Techniques in Language Learning,
Cambridge University Press 1992 p.40
4
Augusto Boal, Games for Actors and Non-Actors , London: Routledge,
1992 p.66
3
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6.3 Gyakorlat: A folyamat megkezdése
Tanulási eredmények:
A résztvevők a gyakorlatban tudják alkalmazni az SzK módszer alapvető
pedagógiai és drámapedagógiai komponenseit, értékelik saját tanulásukat, és
meg tudják jósolni diákjaik rezilienciafejlődését a tapasztalataik alapján.
PP dia száma: 6. Foglalkozás – 3. Gyakorlat
Idő: 1.5 óra
Gyakorlat:
A résztvevők felveszik egy bezárással fenyegetett általános iskola vezetőségének és
személyzetének szerepét. A közösségi tanács bizottsága egy társadalmi vállalattá
alakul. Elvárják, hogy a gyerekek jobban közösséget vállaljanak, és erősebb legyen
a rezilienciájuk, hogyha a közeli városok középiskoláiba helyezik át őket. A tréner
ellenőrizze, hogy a résztvevők felismerik-e a különböző érdekellentéteket vagy a
feszültségek elkerülésére irányuló kulturális szándékokat. A résztvevőket arra
ösztönzik, hogy vizsgálják meg a hatalmi pozíció változását mutató interakciókat, és
döntéshozási folyamatokat – mind szociális laboratóriumi, mind pedig tükrözéses
vizsgálattal; valamint a vizsgálat által a közösségen belüli párbeszédekről szerzett
egyéni tapasztalatokat. A „szerep-a-falon”-technika alkalmazása és a korábbi
foglalkozásokról készített feljegyzések segítségével használják azokat a
kifejezéseket, amelyeket a felnőttek a foglalkozáson a különböző attitűdök leírására
használtak, amelyek potenciálisan a gyerekek rezilienciájának fejlődését szolgálják.

Megjegyzések:

Eszközök: nincsenek

4. Gyakorlat: Elméleti input
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Tanulási eredmény:
A tanulók képesek használni a drámajáték és a szociometria elemeit a tanulás és a
reziliencia fejlődésének kiértékelésére
PP dia száma: 6. Foglalkozás – 4. Gyakorlat
Idő: 30 perc
Gyakorlat:
A tréner kiemeli a 3. gyakorlat során tapasztalt mély reflexió pillanatait. A
kiválasztott csúcspillanatokat a drámajátékok és a szociometriai technikák
mutatják.
A tréner az elméletet és a „szakértői köpönyeg”-szemléletmódot alkalmazza,
összefoglalva a fő pontokat, gyakorlati példákkal.
A résztvevők megvitatják a különböző példákat és módokat, hogyan tudták
alkalmazni ezt a szemléletet saját munkájuk során, megosztják ötleteiket a
csoporttal.

Megjegyzés:
Magyarázzuk el, hogy a „szakértői köpönyeg” multikulturális szemléletű módszer, és
a teljes folyamat vizsgálatához több időre van szükség, mint amennyit ez a
foglalkozás megenged; de alapvetően a gyerekek, a fiatalok irányítják tanulásukat,
vagyis a facilitátor/ pedagógus/ tanár segítségével vizsgálódnak, aki a kihívásokat
és problémákat helyezi bele a folyamatba.
Eszközök:
 Papír és tollak
 PowerPoint

5. Gyakorlat: Összefoglalás és reflektálás
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Tanulási eredmények:
PP dia száma: 6. Foglalkozás – 5. Gyakorlat
Idő: 15 perc
Gyakorlat:
A tréner összefoglalja a foglalkozáson történteket, és a résztvevők reflektálnak a
tanulásukra, hogy mennyire értették meg a folyamatot.
A.T.K. zsákok
A.T.K. PLENÁRIS
A tréner bemutatja az Attitűd-Tudás-Készség zsákokat, a résztvevők pedig
végrehajtják a feladatot.
A résztvevők bedobják az Attitűd-Tudás-Készség zsákokba feljegyzéseiket a későbbi
reflektáláshoz.
Köszönjük meg a részvételüket!
Megjegyzések:
Eszközök:
 A.T.K. zsákok
 Papír és tollak
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6. Foglalkozás:
A környezet
figyelembevétele
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7. Foglalkozás: A környezet figyelembevétele
Tanulási eredmények:
A résztvevők tudatosítják, hogyan és milyen lényeges szerepet játszik a külső
környezet a reziliencia fejlesztésében.

Összefoglalás:
Környezeten értjük a játékmunka során igénybe vett személyes teret, amely
támogatja az informális, formális, vagy nem formális tanulást, illetve azokat a fizikai
tereket, amelyek elősegítik, ösztönzik és bátorítják a játékot.

A résztvevő meg fog ismerkedni:

A résztvevő képes lesz:

a játékterek fajtáival, illetve az érzelmi
tereknek a szabad játékra, és a
drámajátékra gyakorolt hatásával

a játékterek négy típusának
felismerésére

az affordancia fogalmával
a felnőtteknek, a terek létrehozásában
és mozdítható tárgyakkal való
felszerelésében betöltött szerepével
azzal, hogyan lehet használni a
játékmunka-tanmenetet, a különböző
helyek játékra és drámajátékra való
alkalmasságának felmérésére
az ugródeszkáknak a játékhoz való
használatával

az affordancia
elméletének/fogalmának
magyarázatára – a terekhez
kapcsolódóan
annak megértésére, hogy a
felnőtteknek milyen szerepük van a
támogatásban, és a térnek mozdítható
tárgyakkal való felszerelésében
a játékmunka-tanmenet elemeinek
azonosítására
a játéktér vizsgálatának elvégzésére
a játékba és drámajátékba
bevonódást segítő ugródeszkák
azonosítására

ARTPAD irányelvek
1. Módszertan
2. Környezet
3. A felnőtt attitűdje
4. Az egyén a csoportban
5. Felhatalmazás
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6. Összehangolás
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Gyakorlatok

Időtartam Tartalom

Módszer

1. Gyakorlat

15 perc

Tréner által vezetett
gyakorlat

Bemutatkozás
és jégtörő
játék
2. Gyakorlat

Jégtörő játék: 1-2-3 Majom!

Csoportos játék
20 perc

Térkép
rajzolása

3. Gyakorlat

30 perc

Érzelmi
játékterek
megalkotása

4. Gyakorlat

A foglalkozás felvezetése

Eszközök

30 perc

A játékmunkatanmenet,
vagy
játékmenü
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Kérjük meg a résztvevőket, hogy rajzolják
meg a saját térképüket 1) drámajátékhoz
és 2) szabad játékhoz

Egyéni feladat

Nagyméretű papír

Csoportos
megbeszélés

Szines ceruzák, tollak,
zsírkréták

A tréner hozzáfűzései a játéktértípusokhoz

Tréneri hozzáfűzések

Az érzelmi játéktér fogalmának bevezetése
Nádkunyhók/bunkerek építése

Tréner által vezetett
gyakorlat

A csoportok érzelmi tereket hoznak létre a
kunyhókon belül

Csoportos gyakorlati
játék

Az affordancia elmélete és fogalma

Tréneri hozzáfűzések

(A hármas gyakorlat
eszközlistájánál
részletezve)

A játékmunka-tanmenet 17 szempontjának
bemutatása (King és Hughes)

Csoportos
megbeszélés

Csoportos feladatok a szükséges eszközök
azonosításához

Tréneri hozzáfűzések

A játékmunka
tanmenet 17
szempontja

Nádak, és különböző
hozzávalók a
bunkerhez, égősorok,
anyagok, stb.

(lásd: a Tréner
megjegyzéseinél)

Gyakorlatok

Időtartam Tartalom

Módszer

Eszközök

5. Gyakorlat

15 perc

Tréneri hozzáfűzések

Névtáblák a
gyerekeknek

A mozgatható
tárgyak
fogalmának
bevezetése

A mozgatható tárgyak elmélete
(Nicholson)

Önálló feladatok

4 feladat a gyerekeknek
Visszacsatolás a térképrajzolós gyakorlathoz

5. Gyakorlat
„A” része

Játékos dobozok
Csoportos
megbeszélés

Mozgatható tárgyak
doboza (kartondoboz,
háló, stb.)
Térképek

A terek
vizsgálata
6. Gyakorlat

15 perc

Ugródeszkák a
szabad
játékhoz és a
drámajátékhoz

Ugródeszkák és affordanciák

Tréneri hozzáfűzések

A csoport felosztása kisebb csoportokra

Kiscsoportos munka

Az ugródeszkák felhasználása ötletszerzésre

Visszajelzés és
csoportos megbeszélés

a) drámajátékhoz

Kisebb színpadi kellékek

b) szabad játékhoz (visszacsatolás a
játéktípusokhoz)
7. Gyakorlat

30 perc

A játékterek
fontossága:
Kültéri játék
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Kültéri játékhelyszínek
Eszközök a kültéri játékhoz

Csoportos gyakorlatok
kültéren

Ásó, háló, kötelek,
téglák
A természetben
található anyagok: sár,
levelek, botok, stb.

Gyakorlatok

Időtartam Tartalom

Módszer

Eszközök

8. Gyakorlat

10 perc

A kompenzáló játékterek fogalmának
magyarázata

Tréneri hozzáfűzések

PowerPoint

15 perc

Hogyan hat mindez a résztvevő tereire?

Tréner által vezetett
megbeszélés

Papír és tollak

Kompenzáló
játékterek
9. Gyakorlat
Összefoglalás
és reflexió

Mit csinálna most másképp? Milyen
fontosságot tulajdonít most a külső tereknek
és kültéri játékhoz használt eszközöknek?
Az A.T.K. zsákokkal kapcsolatos gondolatok
megfogalmazása
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Térképek

7.1 Gyakorlat: Bemutatkozás és jégtörő játékok

Tanulási eredmények:
Nem releváns
PP dia Száma: 7. Gyakorlat – 1. Gyakorlat
Idő: 15 perc
Gyakorlat:
Fogadjuk a résztvevőket, és mondjuk el nekik, hogy elsőként a rendelkezésre
álló teret fogják felderíteni a szabad játékra és a drámajátékra való
alkalmassága szempontjából.
Jégtörő játék: 1-2-3-Majom!







Mindenki találjon egy párt magának, és a pár tagjai álljanak
egymással szembe!
Számoljanak egytől háromig újra és újra úgy, hogy az egyik számot az
egyikük, a következőt a másikuk mondja. A:1, B:2, A: 3, B:1, A:2 és így
tovább…
Helyettesítsék be az egyes számot egy tapssal! Például: taps, 2, 3.. és
folytassák így a játékot…
Ezután helyettesítsék be a kettes számot egy dobbantással! Például:
taps, dobbantás, 3
Végül helyettesítsék be a hármas számot a „Majom” szóval, és
játsszanak tovább egy darabig!

Ez egy humoros jellegű koordinációs és koncentrációs játék, ami
kihangsúlyozza a játék disszonáns, illetve szabálytalan jellegét…

Megjegyzés:
Ne feledjük: ez a játék nem arról szól, hogy mindig tökéletesen csináljuk!
Sokkal inkább azt mutatja meg, hogyan tudunk játszani a szabálytalan
mintákkal és időzítésekkel.
Eszközigény: nincs
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7.2 Gyakorlat: Rajzoljunk térképet!
Tanulási eredmények:
Játéktér-típusok megismerése
PP dia száma: 7. Foglalkozás – 2. Gyakorlat
Idő: 20 perc
Gyakorlat:
Kérjük meg a résztvevőket, hogy emlékezzenek vissza olyan helyekre, ahol
korábban játszottak! Kérdezzük meg, hogy mi ösztönözte őket arra, hogy a
kiválasztott helyeken játsszanak, és írjuk fel a válaszokat egy nagy lapra, vagy
a táblára.
Kérjünk meg mindenkit, hogy rajzolja le egy nagy papírlapra azokat a kültéri
helyeket a munkahelyén, amiket a gyerekek játékra használhatnak, illetve
azokat a belső tereket, ahol a szabad játék, vagy drámajáték zajlik!
Adjunk elegendő időt arra, hogy a térképüket megrajzolják, majd egymás
között megbeszéljék, és magyarázatot fűzzenek a rajzukhoz.
Jelezzünk vissza, mutassuk meg mindenkinek a rajzokat! Kérjük meg őket,
hogy egytől tízig terjedő skálán helyezzék el, melyik helyszín mennyire
alkalmas szabad játékra, vagy drámajátékra.
Input a játéktér-típusokkal kapcsolatban (Lásd a tréner megjegyzéseiben).

Megjegyzések:
Játéktér-típusok:
A tréner a következő 4-féle játéktér-típust különbözteti meg:
1. Állandó játéktér: Azok a nem változtatható, nem mozgatható, előre
kijelölt terek, amelyek adottak egy helyszínen. Ilyen például a falakkal
határolt szoba, ennek állandó mérete, burkolata, nem mozgatható
berendezési tárgyai. Ezek a terek magukban foglalhatnak átalakítható
tereket is.
2. Fizikai/Testmozgásos játéktér: Azok a terek, amelyek a gyerekeket és
fiatalokat bármilyen módon a fizikai mozgással járó játékra ösztönzik:
mozgás, futás, ugrálás, mászás, hintázás, tánc, birkózás, csúszkálás,
kergetőzés, vagy akár a finommotoros készségek használatához
kapcsolódó játékok.
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3. Átmeneti játéktér: Azok a terek, vagy térrészek, amelyek mozgatható
tárgyakkal, eszközökkel létrehozhatók: felépíthetők, vagy lebonthatók –
ezzel a szigorúan vett fizikai teret hosszabb-rövidebb időkre kisebb,
vagy különböző célú játékterekké alakítva. Ilyen speciális térrészek
lehetnek például: kis odúk, vagy búvóhelyek; olyan textilekkel,
anyagokkal elkülönített képzeletbeli helyek, amelyek egy erdőre, vagy
éppen egy kórházra hasonlítanak. A bútorok ide-oda mozgatásával
bizonyos játékokhoz megfelelő helyszíneket tudunk létrehozni.
Alakítható tér lehet akár egy négyzetméternyi terület egy szekrény
mögött, de egy egész szoba, vagy egy mező is. Ezek a fajta terek
kialakíthatók spontán módon, vagy megtervezhetők előre is.
4. Érzelmi játéktér: Az a fajta tér, ami támogatja annak a sokféle
érzelemnek és hangulatnak a megjelenését, amelyekkel a résztvevők
érkeznek, vagy amiket a játék közben átélnek. Ennek a térnek
különböző részei lehetnek; különféle anyagok, vagy színpadi kellékek
tartozhatnak hozzá; amelyek különböző időkben és helyzetekben
ösztönzőleg hatnak az érzelmek széles skálájával való kísérletezésre,
azok kifejezésére, megélésére; és különböző módokon befogadó,
elfogadó, szabad és játékos légkört hoznak létre.
Kérjük meg a csoport tagjait, hogy vizsgálják meg a helyszínekről készített
térképeiket, és állapítsák meg, milyen fajta helyszíneket rajzoltak le! Jelezzünk
vissza ezzel kapcsolatosan!
Hangsúlyozzuk ki, hogy milyen fontosak a kültéri játékra alkalmas helyszínek,
de mutassuk meg azt is, hogyan alakíthatók át nagyszerűen a belső terek a
gyerekek és a játékmunkások által szabad játékra és drámajátékra alkalmas
terekké! Emlékeztessük a csoportot arra, hogy a játék szabadon választott
tevékenység, éppen ezért a gyerekeknek meg kell adni a lehetőséget, hogy
úgy alakítsák a helyszíneket, ahogyan az adott játékhoz megfelelőnek tartják!
Ne feledjük azt sem, hogy játkémunkásként reflektálnunk kell arra is, amikor
ebbe a folyamatba beavatkozunk!

A játékmunka ötödik alapelve.
„A játékmunkás feladata, a gyerekek és fiatalok támogatása a játékhoz
megfelelő terek létrehozásában.”
Játékmunka alapelvek vizsgálóbizottsága, cardiff 2005.
Eszközök:
 Nagyméretű papír
 Színesceruzák, tollak, zsírkréták
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7.3 Gyakorlat: Érzelmi játékterek kialakítása
Tanulási eredmények:
Az érzelmi terek hatása a szabad játékra és a drámajátékra
PP dia száma: 7. Foglalkozás – 3. Gyakorlat
Idő: 30 perc
Gyakorlat:
Mutassuk be az érzelmekre hatást gyakorló tér, vagy az érzelmi játéktér
fogalmát, ahogyan a négy játéktér-típusnál megismerkedtünk vele!
1. Kérjük meg a csoport tagjait, hogy emlékezzenek vissza általuk bejárt
helyekre! Beszélgessünk a különféle körülmények között (sötétben,
visszhangos helyeken, esőben, vagy más időjárási körülmények között)
folytatott játékról! Mutassuk be a vízpartot, mint játékteret! Milyen
érzéseket keltenek bennünk ezek a terek?
2. Mutassuk meg a csoportnak, hogyan építhetünk kis kunyhót, bunkert
nádból.
3. Csoportonként építsünk saját kis nádkunyhókat, bunkereket, illetve
mindenféle anyag felhasználásával, érzelmi hatással bíró, különféle
érzeteket keltő tereket!
Ehhez felhasználható anyagok lehetnek például:
Fekete kukászacskók, a sötét terek létrehozásához
lampionok, égősorok, elemlámpák
kendők, ejtőernyőanyag, nagy lepedők, hálók, különféle színes
textíliák, csipkefüggönyök
 fóliatakaró, vagy színes műanyag köpenyek,
 természetes anyagok
 hálók
 műanyag pókok, rovarok
 lufik
4. Adjunk a csoportnak legalább 20 percet arra, hogy létrehozzon egy
olyan teret, ami a résztvevők szerint a gyereket megmozgatja
érzelmileg!
5. Nézzük végig a többiek által létrehozott tereket, és beszélgessünk arról,
hogy ki mit épített!
6. Beszélgessünk a természet adta affordanciákról (J.Gibson), (vonzóerők,
megengedések), arról, hogy a minket körülvevő dolgok milyen
cselekvéseket tesznek lehetővé/nem tesznek lehetővé számunkra!
Például: a domb arra ösztönzi a gyereket, hogy leguruljon rajta; a fa
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arra, hogy felmásszon rá; a pocsolya arra, hogy jó nagyot csobbanjon
bele.
7. Beszéljünk arról, hogyan tudunk létrehozni, vagy átalakítani tereket úgy,
hogy alkalmasak legyenek szabad játékra, akár kint, akár az
osztályteremben, vagy tanulószobában! Ez történhet például a fények,
ülőhelyek, falon lévő képek, stb. elmozdításával.

Megjegyzések:
Mit értünk érzelmi játéktéren
A játéktérre gyakran csak, mint a fizikai jellemzők által meghatározott helyre
gondolunk: milyen a kinézete, a felszereltsége, mik vannak benne, ami a
gyerekek számára fizikai mozgással járó játékot tesz lehetővé. Például a test
összes területének megmozgatását, futást, ugrálást, mászás, csúszkálást,
lengést, küzdést, egyensúlyozást… Csakhogy annak a környezetnek, ami
valóban játékra ösztönöz, a gyerekek érzelmi állapotára is hatnia kell, ez segíti
elő ugyanis, hogy érzelmileg is bevonódjanak a játékba.
Másként kifejezve: az érzelmi játéktér egy olyan tér, ami lehetőséget ad a
gyerekeknek a következőkre:





Érzelmeik kifejezése, bármilyen érzés is legyen az – lehet ez akár
magukkal hozott érzés arról a napról, vagy sokkal korábbról az
életükből, de lehet egy pillanatnyi válasz a játék közben történő
dolgokra és a társaik viselkedésére.
Kísérletezés az érzésekkel
Új érzések megtapasztalása bizonyos ingerek hatására

Milyen érzéseket tudunk felidézni, amiket játék közben éreztünk? Mi idézte elő
azokat az érzéseket? Milyen környezeti tényezők játszottak szerepet abban,
hogy éppen úgy éreztük magunkat? Milyen fajta környezet az, ami bizonyos
érzéseket előhoz… Hogyan? Miért? Gondoljunk a félelemre, haragra,
csodálkozásra, örömre, gyászra, meglepődésre, zavarodottságra, undorra,
nyugalomra….
Az ezekben a terekben működő játékmunkásoknak biztosítaniuk kell a
következőket:
1. Azt, hogy a gyerekek időről-időre, a megszokottól eltérő, újszerű
tapasztalatokat szerezhessenek.
2. Érzelmeket keltő tereket, történéseket, és mozdítható, szabadon
alakítható dolgokat, anyagokat
3. Kellemes, elfogadó, hangulatos, szabad és játékos légkört
4. Tudatában kell, hogy legyenek a gyerekek hangulatainak, és
magukkal hozott érzelmi poggyászuknak.
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5. Nem zökkentik ki őket a gyerekek erős érzelmi megnyilvánulásai, illetve
felkészültek rá, hogy pozitív és játékos válaszokkal szolgáljanak ezekre.
6. Természetes módon fejezik ki magukat, és nem érzik kellemetlennek,
hogy az érzéseikről beszéljenek.
Hogy néz ki egy érzelmi játéktér, és hogyan hozható létre? A következő
tényezőket és ezek érzelmi hatásait rendszeresen át kell gondolnunk.
Hogyan, és milyen érzelmeket idéznek elő, váltanak ki a következő faktorok?
Világítás – neon, fénysor, lámpa, gyertya, elemlámpa, sötétség, villódzás,
színes fény, szűrt fény
A falak, az anyagok, a rajta található képek és egyéb dolgok színe – színek:
alapszínek, pasztell, keverékek, természetes színek
Zene – stílusok, élőzene, komponált zene, hangulatkeltő, háttérzene, hangerő
Képek – absztrakt, realista, tájkép, emberábrázolás, pozitív képek
Szagok, illatok – kellemes, vagy nem, a főzéshez kapcsolódó, illatos,
vegyszerek szaga, emlékeket felidéző…
Elrendezés – különböző szintek, magasságok, lejtők, lehetőség a
változatosságra, rugalmasság
Terek (benti és kinti) – nyitott, tágas, szűk, természetes, személyes
Megszokottság – kevés változtatás, de mégis újításra ösztönző
Zaj/hangszint – a teljes spektrum, beleértve a csendet
Kényelmi tényezők – hőfok, párnák, étel/ital, stb.
Érzékelés – különböző szövetek, hangok, ízek, látványok
Természeti elemek – a föld, levegő, tűz, víz bevonásának módjai
Eszközök és mozgatható, alakítható dolgok – kifejezetten a fantázia
szolgálatában
Attitűdök – bármilyen érzés rendben van, őszinteség, elfogadás, empátia,
támogatás
Viselkedés – Olyan leírt és íratlan szabályok, amelyek nem akadályozzák az
érzelmek kifejezését – a játékmunkások viselkedése meghatározó a
megfelelő hangulat és érzelmi játék kialakításában.
Lehetséges színpadi kellékek:


teamécsesek, fénysorok, izzók, elemlámpák, fáklyák, színszűrők, láva
lámpák, stb.
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különféle színű, méretű, anyagú, vastagságú szövetek. Súlyos bársony,
durva lópokróc, könnyű dzsörzé, csillámló fátylak, csúszós nejlonok,
vékony pamut
nagyméretű papírok, csomagolópapírok, kartonok, műanyag lapok,
ponyvák, buborékfóliák, nagyméretű dobozok, tapéták, fóliák
festékek – mindenféle anyagú és színű festék: csillámló, világító,
oldatok, textilfestékek
kamerák, tükrök, arcfesték, sminkkellékek, álarcok, beöltözéshez
szükséges ruhadarabok, beleértve a parókákat, kalapokat, öveket,
sálakat
füstölők, olajok, illatanyagok, főzéshez használt fűszerek
CD/lemez lejátszó, mikrofonok, fejhallgatók, különböző zenék,
hangszerek, házi-készítésű hangszerek
különféle bábok, játékfigurák, játékfegyverek
amikor csak lehet, a külső helyszínekhez való hozzáférés, az időjárástól
és az időkerettől függően az állatvilág megfigyelése, a tűzzel, a vízzel, a
földdel való kapcsolat megtapasztalása

Affordanciák: Játékra hívó dolgok 5
Az affordanciák összekapcsolhatók azzal, hogy a fizikai környezet milyen
lehetőséget biztosít a gyerekek számára a játékhoz. Játék-affordanciákként
gondolhatunk azokra a dolgokra, amelyek játékra hívják a gyerekeket,
bármely fizikai környezetben. A külső természeti környezet élénken hívja
játékra a gyerekeket, de a belső terek is változatos affordanciákat kínálnak,
ha rászánjuk az időt, hogy átgondoljuk, milyen lehetőségeket biztosít a
környezet.
„Az affordanciák funkcionálisan jelentős tulajdonságai a környezetnek,
melyeket az információ aktív feldolgozása során érzékelünk. Az affordanciák
származhatnak a környezetből, vagy a benne cselekvő egyéntől. Az
affordanciák mindig egyediek, minden egyén és specifikus csoport számára
különbözőek.”
Kytta, M. (2002) Journal of Environmental Psychology (22:109-123)

Amikor arra gondolunk, hogy a környezet milyen játéklehetőségeket kínál fel
a gyerekeknek, az affordancia fogalmát szem előtt tartva, azt láthatjuk, a
gyerekek olyan módon fedezik fel a környezetüket, hogy közben tudatában
vannak annak: maguk is a környezet részeként vannak jelen.

Maudesley, M. (2007) Children’s Play in Natural Environments: CPIS
factsheet
5
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Ez a nézőpont segít, hogy folyamatosan fenntartsuk azt, a játékmunka
alapelveiben is kiemelt, gyerekközpontú megközelítést, amelyben központi
szerepet játszik a gyerekek egyéni szükségleteinek, személyiségének,
érdeklődésének és motivációjának figyelembevétele. Az affordancia egy
erősen dinamikus rendszert feltételez: különböző egyének számára,
különböző tényezők, eltérő játéktapasztalatokat biztosítanak a különböző
alkalmak során.
A lehetséges játék-affordanciák a játékkörnyezet minőségével és
változatosságával állnak kapcsolatban. Bármely összetett, interaktív térben
és térrel, végtelen számú játéklehetőség (affordancia) áll rendelkezésre. Az
affordancia-elmélete magában foglalja a mozdítható dolgok elméletét
(loose parts theory) is.

Eszközök:
 Nád, a kunyhó/bunker építéséhez, szárítókötél és csipeszek
 Madzag, ollók, ragasztószalag
 Az érzelmi terek kialakításához szükséges anyagok és színpadi kellékek
tárháza
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7.4 Gyakorlat: A játékmunka-tanmenet – vagy játékmenü
Tanulási eredmények:
A játéklehetőségek biztosításához használt játékmunka-tanmenet
használatának megértése.
PP dia száma: 7. foglalkozás – 4. Gyakorlat
Idő: 30 perc
Gyakorlat:
1. A Huges és King6 által kidolgozott játékmunka-tanmenet bemutatása
színpadi kellékek széles tárházának felhasználásával, a minőségi
játékkörnyezet 17 jellemzőjének ismertetéséhez.
2. Hangsúlyozzuk ki, hogy nem maguk a kellékek a lényegesek, hanem
amit képviselnek! Tehát ne ragadjunk le a tárgyaknál, szakadjunk el a
hagyományos gondolkodási sémáktól!
3. Osszuk a csoportot kisebb csoportokra, és nézzük meg, ki tudják-e
találni, hogy mit fejeznek ki a kellékek!
4. Jelezzük, ha valamelyik csoport úgy gondolja, mindegyikre rájött, és
menjünk végig rajtuk a teljes csoporttal együtt, átbeszélve, hogy melyik
mit jelent!
Megjegyzés:
Ennél a gyakorlatnál nézzük meg a következő oldalon, hogy milyen
eszközökre van szükség a játékmenü megalkotásához! Lehetnek nagyobb
tárgyak, vagy kisebbek, amiket dobozokban, vagy ajándékzacskókban
adunk oda a csoportoknak.
Tisztázzuk, hogy ezek a tárgyak képviselik az egyes elemeket, és bátorítsuk a
csoportot, hogy találjanak ki saját játékteret! Gondolják ki, hogy a
gyerekeknek és fiataloknak milyen lehetőségeik volnának a kitalált térben, a
játékmenü eléréséhez! Természetesen nem minden létrehozott környezet
fogja tartalmazni mind a 17 jellemzőt, de egy bizonyos idő után mindnek
elérhetővé kell válnia a gyerekek számára.
Eszközök:
 A következő oldalon található az eszközök felsorolása

6

Hughes, B.; ‘Play Environments - A question of Quality’: Playlink 1996
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A játékmunka-tanmenet – eszközök
Föld:

Talaj, magvak, komposzt

Levegő:

Lufik, papírsárkányok, ejtőernyő, szappanbuborék

Tűz:

Gyertyák, barbeque eszközök, gyufák, csillagszórók

Víz:

Vízipisztoly, flakon víz, jégkockás zacskók

Fogalmak:

Fegyver, esküvő/temetés rendje

Anyagok:

Szövetek, műanyag tárgyak, szintetikus anyagok

Épület:

Téglák, lego

Identitás:

Tükör, make-up, arcfesték, parókák

Érzékelés:

Látás: színes üvegek, lencsék

Érintés:

Puha, szúrós

Ízlelés:

Mentol, medvecukor

Hallás:

Zene, harangjáték

Szaglás:

Füstölő, illatos száraz virágok

Különböző tájak:

Tájak, képek

Eszközök:

Kalapács, csavarhúzó, fűrész

Kockázat:

Gólyalábak, görkorcsolya

Választás:

Menü

Lehetőségek:

Étel, kemping felszerelés, fapapucs

Változás:

Aprópénz (jelképes)

Fókuszok:

Nagyító

Mozgatható elemek:
gyűjteménye

Mozgatható, áthelyezhető tárgyak

Az Ofsted Útmutató (Ofsted Guidance7) leírása alapján, a játékmunkásoknak
nem a konkrét játékot kell megtervezniük, hanem azt a környezetet, amely
megfelelő lehetőséget biztosít a minőségi játékhoz.
Amennyiben az elemeket nagyméretű tárgyakkal mutatjuk be, akkor
használhatjuk magukat a menüben található eszközöket, más esetben olyan
kisméretű tárgyakat, amelyek a menü elemeit reprezentálják. Hasznos lehet a
dolgokat nagyméretű papírzacskókba, vagy dobozokba összegyűjteni,
amelyekből a csoportoknak kioszthatunk egyet-egyet.

7

http://www.ofsted.gov.uk/resources/factsheet-childcare-regulating-play-based-provision
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7.5 Gyakorlat: A „mozdítható dolgok elméletének” bevezetése
Tanulási eredmények:
A felnőttek szerepének tudatosulása a játékterek kialakításában és
mozdítható dolgokkal való felszerelésében.

PP dia száma: 7. Foglalkozás – 5. Gyakorlat
Idő: 15 perc
Gyakorlat:
A játékmunka-tanmenet eszközeiből kiindulva mutassuk be a mozdítható
dolgok elméletét, ahogy azt Simon Nicholson8 teszi a „Hogyan ne csapjuk be
a gyerekeket – a mozdítható dolgok elmélete” (“How not to cheat children –
the theory of loose parts”) című cikkében.
1. Mutassunk be a csoportnak négy gyereket a névkártyákról:
a. Máté tízéves, Csillagok háborúja rajongó
b. Alíz nyolcéves, Down-szindrómás, aki szeret dolgokat készíteni
c. Tomi hatéves, rendkívül aktív, szeret mindenféle mozgásos
tevékenységet
d. Panna négyéves, szeret öltözködni
2. Mutassuk be mindazt a játékot, melyet hasznos eszközként hoztunk a
játékkörnyezet felszereléséhez: pl. Scrabble, fejlesztő játékok, Ki nevet a
végén?, Ki kicsoda?, stb.! Kérdezzük meg a résztvevőket, melyik
játékokkal játszik majd a négy gyerek, és ez ki fogja-e elégíteni egyéni
játékigényeiket? Ez csak minimális szinten sikerülhet, hiszen ezekhez a
játékokhoz le kell ülni, sokukhoz kell tudni olvasni, csak kevesen lehet
őket játszani, stb. – így levonhatjuk a következtetést, hogy nem éppen
ideálisak.
3. Rakjuk el a játékokat, és helyettük hozzunk elő mindenféle mozdítható
dolgot (pl. hálók, különböző anyagok, kartondobozok és gurigák,
szalagok, papírpoharak, stb.) Ezek jobban kielégítik a gyerekek
játékigényét?
4. Magyarázzuk el a mozdítható dolgok elméletét!
5. Tegyük fel a kérdést, vajon milyen játékigényeik lennének ezeknek a
gyerekeknek, ha különféle sérülésekkel élnének! Pl.Máté - hallássérült,
Alíz – speciális tanulási igényű, Tomi – Down-szindrómás, Panna –
kerekesszékes.

8

Nicholson, S. (1971) How not to cheat children: the theory of loose parts, Landscape Architecture Quarterly,
62(1):30-4
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Megjegyzések:
Nyilvánvaló, hogy a mozdítható dolgok széles választéka rengeteg féle
gyerek játékigényét kielégíti. Hangsúlyozzuk azonban, hogy ezeket az
eszközöket rendszeresen váltogatni kell, hogy a gyerekek érdeklődését
fenntartsuk, valamint természetesen szükséges pótolni az elhasználódott,
elromlott stb. eszközöket!
A Mozdítható dolgok elmélete9
A Landscape Architecture-ben közétett „Hogy ne csapjuk be a gyerekeket –
a mozdítható dolgok elmélete” (1971, október) című cikkében Simon
Nicholson a következőt írja:
„Bármilyen környezetben a találékonyság és a kreativitás lehetséges mértéke,
valamint a felfedezésekre való lehetőség egyenes arányban áll a benne
fellelhető változók számával és fajtáival.”
Hogy világossá tegye, miről is beszél, Nicholson a tengerpartot hozza
példának a sikeres játékkörnyezetre a következő jellemzői miatt:








Rendetlenség
Mozdítható dolog jelenléte
Élő és élettelen tárgyak sokasága
Nedves homok: a gyerekek az idő nagy részét a víz és szárazföld
találkozásánál töltik
A hullámverés állandó, és mégis mindig változó hangja
Hatalmas, nyílt, világos terület
Kék fény jelenléte (melynek állítólag nyugtató hatása van)

Ez nagyszerű leírása az ideális játéktérnek. Állandóan változásban lévő, nagy
kiterjedésű, változatos, természetes, képlékeny, mely ősi élményeket idéz fel.
Szintén érdemes megemlíteni: a tengerpart játékstimuláló hatása annyira
erős, hogy gyakran egyébként visszahúzódó felnőttekből is játékos viselkedést
vált ki.
Nicholson cikkének következtetése: a minőségi játéktér az, ahol a gyerekek
kis „művészekké, tudósokká, filmesekké, szerelőkké, tervezőkké és építészekké
válnak.” Nem állnak állandó felnőtt felügyelet alatt, maguk fedeznek fel
alapvető törvényszerűségeket, tesznek megfigyeléseket, válnak folyamatok
részeseivé, követnek el hibákat – és mindezt egyszerűen csak a tevékenység
öröméért.
Mik lehetnek mozdítható dolgok? Bármi a könyvektől és újságoktól kezdve a
kalapácson, szögeken, köteleken, fadarabon keresztül a konyhai edényekig
és a tűzig… Minél nagyobb a választék, annál jobb.

Taken from Hughes, B. (1996) “Play Environments A Question of Quality “
Play Education
9
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Eszközök:
 A gyerekek neve kártyákon
 Társasjátékok
 Nagyméretű mozdítható dolgok, pl. kartondoboz, háló, stb.
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7.5.a: A játékterek vizsgálata
Tanulási eredmények:
Annak megértése, hogyan használjuk a játékmunka tanmenetet a játék- és
drámatérnek való helyszínek vizsgálatára.

PP dia száma: 7. Foglalkozás – 5.a Gyakorlat
Idő: 10 perc
Gyakorlat:
Térjünk vissza a térképekhez, melyeket a foglakozás elején rajzoltak a
résztvevők, és kérjük meg őket, vizsgálják meg, a játékmunka tanmenet mely
elemeit tartalmazzák! Hogyan tudnának még javítani a belső- és külső
tereken?
Reflektáljunk az ötleteikre, és osszunk meg velük néhány további hasznos
ötletet, költséghatékony változtatást stb., mely kivitelezhető lehetne, és
beszéljünk egy keveset a térhasználattal kapcsolatos hozzáállás változásáról!
Példa: télen az esős idő gyakran lehetetlenné teszi, hogy a gyerekek az
iskolához tartozó füves területen játszanak. Ha azonban hoznak magukkal
megfelelő ruházatot és gumicsizmát – vagy ellátják őket ilyennel – egész
évben játszhatnak a területen.

Megjegyzések:
Eszközök:
 A 2. gyakorlat térképei
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7.6 Gyakorlat: Ugródeszkák a játékhoz és drámajátékhoz
Tanulási eredmények:
Az ugródeszkák használatának megértése.

PP dia száma: 7. Foglalkozás – 6. Gyakorlat
Idő: 15 perc
Gyakorlat:
Ismertessük meg a résztvevőket az ugródeszkák fogalmával! Magyarázzuk el,
hogy a legtöbb esetben a gyerekek mind kint, mind bent ösztönösen
játszanak, és egyszerűen csak időre, térre, rugalmas eszközökre és engedélyre
van szükségük. Néha a strukturált vagy irányított lehetőségek építő jellegű
bevezető tapasztalatokat nyújtanak a gyerekek számára, egyúttal pedig
kiindulópontot jelenthetnek ahhoz, hogy saját, játékos interakciót alakítsanak
ki természeti környezetükkel.









A szervezett tevékenységek, játékok, mesék, kihívások, vagy olyan
eszközök, melyek arra ösztönzik a gyerekeket, hogy fedezzék fel,
érzékeljék környezetüket, és kontaktusba lépjenek vele – motivációs
kiindulópontként, ugródeszkaként szolgálhatnak a szabad játékhoz, a
drámajátékhoz is.
Az ugródeszka-játékot, melyet ebben a részben ismertetünk, olyan
módon kell alkalmazni, hogy megfelelőképp nyitott kimenetelű és
rugalmas legyen ahhoz, hogy személyes, szabadon választott játék
alakulhasson ki belőle természetes módon. Ez jelentheti az eredeti
elképzelések átalakítását, vagy akár elhagyását is, annak
függvényében, hogy a gyerekek milyen testi/szellemi interakcióba
lépnek a játéktérrel és annak elemeivel.
Az ugródeszka ezen túl alkalmazható a gyerekeknek, fiataloknak a
drámajátékba való bevonására is, így a gyakorló szakember különféle
témákat, ötleteket, tanulási területeket kapcsolhat hozzá.
Osszuk fel a résztvevőket kisebb csoportokra egy játék vagy kártyák
segítségével!
Kérjük meg a csoportokat, hogy válasszanak egy eszközt az alábbiak
közül, és fejtsék ki, hogyan alkalmaznák egy gyerekekkel/fiatalokkal
való foglalkozás bevezetésére, és mi állna a tanulás fókuszában!
o Jelmez
o Egy természeti tárgy – pl. kő, bot, levelek
o Rúnák/titkosírás
o Térkép, üzenet (Üzenet a palackban) vagy Varázsigék könyve
o Idézet: „Régen e vidék varázslattal volt tele.”
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o Mese, forgatókönyv vagy kihívás
Visszajelzés és megosztás a többi csoporttal. Emlékeztessük a résztvevőket a
korábbi foglalkozás játéktípusaira, és hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy a fenti
ugródeszkák milyen típusú játékokban való önkéntes részvételre sarkalhatják
a gyerekeket.

Megjegyzések:
Varázslat és rejtély: Fantáziajáték szabadtéren
„Régen e vidék – a világ születése után – varázslattal volt tele.”
A gyerekek szabadtéri kötetlen játéka gyakran spontán módon
fantáziajátékba csap át. Minél gazdagabb a környezet, annál könnyebben,
hiszen a természet helyszínei, képződményei és jelenségei önmagukban is
különösek és rejtélyesek lehetnek: pl. egy öreg fa göcsörtös gyökerei, egy
hirtelen vihar, vagy a fehéren hulló hó.
A küldetések ősi művészete
A küldetések olyan játékos, kreatív kihívások, melyekben képzeletbeli alakok
és történetfonalak kapnak szerepet valóságos külső helyszíneken. A
tündérmesék, legendák és mítoszok (próbáljunk az adott helyszínhez
kapcsolódót találni!) bőséges forrást szolgáltatnak a küldetések témáihoz,
melyeket átalakíthatunk a játékhoz. Néhány lehetséges forgatókönyv:








Egy elveszett tárgy (pl. kard) visszaszerzése
Kincs (pl. egy sárkány kincses barlangja) felfedezése
Egy ember (pl. rab) kiszabadítása/elfogása
Egy bölcs/varázslatos lény (pl. unikornis) felkutatása
Egy zsarnok (pl. óriás) legyőzése
Egy feladat végrehajtása (pl. szabadulás egy labirintusból)
A küldetésekhez szükség lehet a felnőttek előkészítő munkájára (pl. egy
kincses-ösvény kialakítása), vagy a kaland magától, természetes
módon is kibontakozhat a gyerekek játékán keresztül

Felkészülés a kalandra
A kalandra való felszerelkezés segíthet a megfelelő hangulatba kerülni a
küldetéshez és inspirációt jelenthet a kreatív játékhoz. Például az alábbiakkal:




Jelmezek és álöltözetek
Amulettek és védőbűbájok
Páncélzat és fegyverek
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Térképek, üzenetek és varázsigés könyvek
A természetes anyagok rengeteg inspirációt és eszközt biztosítanak

A kaland folytatása
Használhatunk titkos üzeneteket, hogy továbblendítsük a küldtetést a
következő helyszín, kaland, vagy forgatókönyv irányába.
Ugródeszka a játékhoz: rejtélyes üzenetek
A titkosírás, kódok, jelek és rejtvények mind hasznos részei lehetnek a
varázslatos küldetéseknek, ráadásul jó móka létrehozni őket. Az irányelv az,
hogy rejtsük el az üzenet jelentését valamilyen módon, mielőtt a gyerekek
megtalálják. A következőket használhatjuk például:









Rúnák – ősi (pl. Viking), vagy mágikus írás, mely csak egyenes
vonalakat használ, így fára vagy kőre viszonylag könnyedén
karcolhatjuk.
Hieroglifák – az ókori egyiptomiak által használt képes szimbólumok,
melyeket könnyen az adott helyzethez alakíthatunk.
Láthatatlan írás – citromlé és egy hegyes bot használatával írjunk egy
papírlapra. Az írás, miután megszárad, láthatatlanná válik. Az üzenet
akkor válik ismét láthatóvá, ha óvatosan tűz vagy gyertyafény fölé
tartjuk.
Üzenetek a homokban – nyilakat, jeleket vagy üzeneteket hagyhatunk
a parti homokban. Egy papírlapra vagy kártyára is írhatunk stiftes
ragasztóval, majd befedjük homokkal – amikor lerázzuk róla a
homokot, az üzenet varázslatos módon láthatóvá válik!
Útbaigazító jelek – rendezzünk faágakat és egyéb természeti tárgyakat
jelekké a földön úgy, hogy jelezzék az útirányt azok számára, akik
megtalálják őket – persze egyéb információt is közölhetünk
segítségükkel.

Egy vakondtúrásból is lehet mítosz
Ugródeszka a játékhoz: történetírás








Egyszerű módja a történetírás megkezdésének, ha megkérjük a
résztvevőket, keressenek egy természeti tárgyat, és képzeljék el, milyen
mágikus tulajdonságokat vagy szuperhősi erőket kaphatnak tőle.
Egy másik módszer, ha minden résztvevő kitalál magának egy
természeti képződményeken alapuló küldetésnevet, mint például
Gyökérujj, Szélmágus vagy Sasszem.
Találjunk ki egy csoporttörténetet a szabadban sétálva! Mindazt, amit
eközben látunk-hallunk, beépíthetjük a történetbe újabb szereplők
vagy események formájában.
A történetírás beindítása önbizalmat igényel, de a gyakorlattal egyre
könnyebbé válik…
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És boldogan éltek, míg meg nem haltak…
Ahogy minden történetnek van vége, minden jó küldetés után szükséges egy
jó lezárás. Ez alkalmat adhat az ünneplésre és játékos szabadtéri
szertartásokra. A nap eredményeit megünnepelhetjük dallal, versekkel,
előadásokkal vagy tánccal, a sikeres kalandorok pedig díjakat,
kitüntetéseket, egyéb elismeréseket kaphatnak. A tábortűz megfelelő
helyszíne lehet a csoportos ünneplésnek, történetmesélésnek és evés-ivásnak.
A barlangok, kiszáradt patakmedrek vagy öreg fák ezzel szemben a „titkos”
ceremóniákhoz biztosíthatnak ideális terepet. Minden egyes szabadtéri
helyszínnek megvan a maga varázslatos vonzereje, és a saját rejtélye, mely
csak arra vár, hogy felfedezzük…
Eszközök:
 Kisebb kellékek
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7.7 Gyakorlat: A szabadtéri játékterek fontossága: Játék a
szabadban
Tanulási eredmények:
A játékterek típusainak tudatosulása, és a felnőttek szerepének megértése a
terek kialakításában és felszerelésében.

PP dia száma: 7. Foglalkozás – 7. Gyakorlat
Idő: 30 perc
Gyakorlat:
Mondjuk el a csoportnak, hogy a következőkben a szabadban fognak
játszani néhány nagy játékértékű eszközzel. A szabadtér nagyon fontos
helyszín minden gyerek, és különösen az idősebb gyerekek számára, hiszen
nagyobb területet biztosít részükre, több függetlenséggel és elbújási
lehetőséggel.
1. Osszuk a részvevőket kisebb csoportokra, és osszuk ki a következőket az
egyes csoportok számára: egy hosszú kötél / egy halom tégla / egy
nagy ásó / egy nagy, vastag háló / egy nagy vászondarab / egy
gumiabroncs
2. Kérjük meg a csoportokat, hogy próbáljanak kitalálni annyi játékot,
amennyit csak tudnak az adott tárggyal.
3. Adjunk nekik elegendő időt a feladatra. Figyeljük a csoportok
munkáját, tanácsokkal segítve őket, ha igénylik, de ügyeljünk rá, hogy
ők maguk fedezzék fel saját „belső játékukat”!
4. Ezután a csoportok megosztják egymással ötleteiket, megbeszélik a
játékokat, és elgondolkodnak rajta, a gyerekek és fiatalok vajon
hogyan használnák az eszközöket.
Megjegyzések:
Szükséges lehet egy kockázat- és haszonelemzés elvégzése a gyakorlat előtt,
a résztvevők kockázattudatossága és ismeretei, valamit a tréning
helyszínének függvényében.
Ha a külső helyszín alkalmas rá, természeti tárgyakat, képződményeket is
alkalmazhatunk.
Ha külső helyszín nem hozzáférhető, a fenti gyakorlat lehet opcionális –
azonban mindenképp használjunk fényképeket, filmet, vagy egyéb
szemléltető eszközt a kültéri játék megbeszéléséhez.
Eszközök:
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 hosszú kötél / téglák / ásó / háló
 természeti tárgyak, mint sár, ágak, levelek, fák
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7.8 Gyakorlat: Kompenzáló játékterek
Tanulási eredmények:
A játékterek típusainak tudatosulása, és a felnőttek szerepének megértése a
terek kialakításában és felszerelésében.

PP dia száma: 7. Foglalkozás – 8. Gyakorlat
Idő: 10 perc
Gyakorlat:
A kompenzáló játéktér a helyi környezet hiányainak figyelembevételével
kínál a gyerekeknek alternatív játszókörnyezetet.
1. Osszuk a résztvevőket kisebb csoportokra!
2. Kérjük meg őket, beszéljék meg a következő kérdéseket azokkal a
játékterekkel kapcsolatban, ahol dolgoznak, vagy ahol az általuk
ismert gyerekek játszanak!
a. Hogyan kompenzálhatják ezek a terek a gyerekek meglévő
játéktereinek hiányait?
b. Idézzék fel azokat a helyeket, ahol ők játszottak gyerekkorukban!
3. Mi vonzotta őket ezekben a helyekben?
4. Csoportos visszajelzés és beszélgetés.

Megjegyzések:
Kompenzáló terek
Egy nagyvárosban, ahol az emeletes házak éles szögletei, a rideg vonalak,
egyenes utcák és a rengeteg beton között csupán csak zsebkendőnyi
zöldterületeket találunk, a kompenzáló környezet például folyóvizet,
kanyargó zöld vonalakat és lágy formákat kínál, melyek pihentetik a szemet
és élénkítik az elmét.
A kompenzáló játéktéren találhatunk például megmászható fákat egy
„mászásgátló” festékkel bevont épületekkel teli környéken, virágokat az
aszfaltdzsungelben, vagy pislákoló tündérfényeket és csengettyűket a
térfigyelő kamerák és a reflektorlámpák között. Azáltal, hogy a kompenzáló
játékterek egy jól átgondolt alternatív teret biztosítanak a gyerekek számára,
nemcsak pótolják azt, ami addig hiányzott a környezetükből, hanem arra is
rávilágítanak, hogy létezik másféle, élhetőbb környezet is.
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A kompenzáló környezetek attitudinálisak is lehetnek, lehetővé téve a
gyerekek számára, hogy a kor és a képességek mesterséges határait átlépve
játsszanak, hogy a felnőtteket játszótársnak tekinthessék, vagy egyszerűen
csak olyan tevékenységeket, pl. fáramászást űzhessenek, melyek máshol
tilosak. Azzal, hogy a játék számára megfelelő fizikai és kulturális teret
biztosítunk, azt az üzenetet közvetítjük a gyerekek felé, hogy a játéknak, és
ezáltal a gyerekkor szükségleteinek és örömeinek értéket tulajdonítunk.
Minden gyereknek szüksége van játékra, és az olyan játékterek, melyek
megfelelőek a fogyatékkal élő gyerekek számára is, mindenkinek kimagasló
játékélményt nyújtanak. A multiszenzoros, az összes érzékszervet stimuláló
eszközök, mint a harangok, csengettyűk, ehető növények és az anyagok
sokfélesége minden gyerek számára megnöveli a játéklehetőségek számát,
tiszteletben tartva és figyelembe véve egyéni jellemzőiket – egyben azt
sugallva számukra, hogy az egyediség és különlegesség fontosabb, mint a
„menőség”.
Eszközök:
Nem szükséges

167 | 7 . F o g l a l k o z á s

7.9 Gyakorlat: Összefoglalás és reflexió
Tanulási eredmények:

PP dia száma: 7. Foglalkozás – 9. Gyakorlat
Idő: 15 perc
Gyakorlat:
Foglaljuk össze a foglalkozás főbb pontjait, és kérjük meg a résztvevőket,
gondolkodjanak el rajta, mit találtak a leghasznosabbnak a) a játékterek és
b) a drámajáték-terek jobb megértése szempontjából!
Kérjük meg őket, jegyezzenek fel térképükre legalább egy kisebb változatást
vagy kiegészítést, melyet saját játékterükhöz adnak majd!
Vegyék figyelembe a következőket:





Fizikai játéktér
Érzelmi játéktér
Ideiglenes játéktér
Affordanciák és ugródeszkák

Gondolkodjanak el a témával kapcsolatban azokról a gyerekekről és
fiatalokról, akikkel dolgoznak!
Osszák meg gondolataikat párban vagy kis csoportokban, majd adjanak
visszajelzéseket az egész csoport számára!
A résztvevők az Attitűd, Tudás és Készségek zsákokba helyezik észrevételeiket,
lehetővé téve ezzel a későbbi reflexiót.
Köszönjük meg nekik a részvételt, és zárjuk le a foglalkozást!
Megjegyzések:

Eszközök:
 Papírlapok és tollak
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8. Foglalkozás: A
felnőtt szerepe – a
nevelő és facilitátor
(pedagógiai
szempontok)

8. Foglalkozás: A felnőtt szerepe: A nevelő és facilitátor (pedagógiai szempontok)
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Tanulási eredmények:
A résztvevő képes elkülöníteni a hagyományos nevelői szerepet a facilitátor
tevékenységétől.

A foglalkozás összegzése:
Ez a modul a gyerekekkel/ fiatalokkal foglalkozó nevelők tanulást segítő szerepével
foglalkozik. Ezt a fajta facilitátor szerepet úgy tudjuk legjobban elsajátítani, ha
megtapasztaljuk, hogy mi a különbség az irányítva-oktatva és segítve-támogatva
lenni között. Irányított feladatokon keresztül (amiben lesznek testi/fizikai elemek is) a
résztvevők közvetlen módon fogják megtapasztalni ezt a különbséget. Azoknak a
kommunikációs eszközöknek a megismerése által, melyek elősegítik, vagy éppen
hátráltatják a kommunikációt, képesek lesznek javítani a tanulókkal való
kapcsolatukon és elgondolkodni saját személyes hozzáállásukról is.

A résztvevő meg fogja érteni:

A résztvevő képes lesz:

a különbséget a támogató facilitátor és
az irányító oktató között

a különböző helyzeteken és közvetlen
tapasztalatokon keresztül megérteni,
hogy milyen irányítva és milyen
támogatva lenni

hogy mi a különbség a közös megértést
segítő és felerősítő kommunikációs
eszközök és az ezt hátráltató eszközök
között

ARTPAD Alapelvek:
3. felnőttek attitűdje
6.
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jobban megérteni egy támogató
felnőtt gondolkodásmódját és saját
egyéni hozzáállását is

Gyakorlat

Idő

1. Gyakorlat

15
Labdás akrobatika játék
perc A résztvevők felrázása

Labdás
akrobatika játék
2. Gyakorlat
A gyerekek
játékának
támogatása

1.15
óra

Tartalom

Módszer

Szükséges
eszközök

Energizáló játék

10-15 különböző
színű szivacslabda

Kihívásokkal teli játék átélése

Tréner által vezetett
csapatjáték

Egyéni hozzáállás

Csoportos munka

Játék mikrofon

A felnőtt szerepe a játék
támogatásában és az egyéni
hozzáállásban

Megbeszélés

Boldog / Szomorú
jelek

Testi/fizikai gyakorlat
(bizalomjáték)

Tágas tér

Az egyéni hozzáállás és triggerek
megértése
Kontinuum vonal
3. Gyakorlat
Tuk-Tuk játék

30
Tuk-Tuk játék
perc A vezetni és vezetve lenni
megtapasztalása
A különböző vezetői stílusok megértése

4. Gyakorlat
Előadás a
támogató
kommunikációról
és az aktív
meghallgatásról

15
A kommunikációt gátló és a
perc kommunikációt segítő eszközök
megértése
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Tréner által vezetett
csapatjáték
Előadás

Sálak
szemtakarónak

Kiosztott anyag a
kommunikációt
segítő és gátló
eszközökről

Gyakorlat

Idő

5. Gyakorlat
Empátia-labor

6. Gyakorlat
Összegzés és
reflexió

Módszer

Szükséges
eszközök

45
A kommunikációt elősegítő eszközök
perc használatának gyakorlása
Aktív meghallgatás és támogatás

Empátia-laborok

Kiosztott anyag a
kommunikációt
segítő és gátló
eszközökről

15
Gondolatok az A.T.K. zsákokkal
perc kapcsolatban

Tréner által vezetett
beszélgetés Visszajelzések a
csoporttól
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Tartalom

Csoportos munka

Papír és tollak
A.T.K. zsákok

8.1 Gyakorlat: Labdás akrobatika
Tanulási eredmények:
A résztvevők felrázása
Kihívásokkal teli játék átélése
PP dia száma: 8. Foglalkozás – 1. Gyakorlat
Idő: 10 - 15 perc

Gyakorlat:
1. A résztvevőknek egy kört kell alkotniuk (nincs asztal középen).
2. Úgy kell körbe adogatniuk a labdát, hogy az csak olyan emberhez
kerülhet, akinél még nem volt előtte, és végül vissza kell kerülnie a
kezdő játékoshoz. Meg kell jegyezniük, hogy kitől kapták a labdát és
kinek adták tovább.
3. Gyakorolhatják a labdapasszolást. A cél, hogy minél gyorsabbak
legyenek.
4. Miután van egy begyakorolt útja a labdának (3-4-szer körbement), a
tréner egy újabb labdát ad be a körbe, aminek ugyanazon az
útvonalon kell végigmennie.
5. A tréner addig adja be az újabb és újabb labdákat, amíg a csoport
kezelni tudja a helyzetet.
6. Gyors értékelés arról, hogyan érezték magukat.

Megjegyzések:
A résztvevők általában nagyon élvezik ezt a gyakorlatot és sokat nevetnek.
Ez a gyakorlat rávilágít a csoporton vagy szervezeten belül található
rendszerekre is, és megmutatja hogyan lehetséges az, hogy látszólag
elárasztanak minket a tovább nem adott labdák (azaz az el nem végzett
feladatok), de valójában ez nem saját képességünk hiányát jelenti, hanem
a kontextusét.
Eszközök:
 Körülbelül 10-15 különböző színű szivacslabda
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8.2 Gyakorlat: A gyerekek játékának támogatása
Tanulási eredmények:
A résztvevők tanulnak egyéni hozzáállásukról és triggereikről
PP dia száma: 8. Foglalkozás – 2. Gyakorlat
Idő: 75 perc

Gyakorlat:
Mindannyiunk számára vannak olyan viselkedésformák, amiket nem tudunk
elviselni, amikre ugrunk az iskolai környezetben; ezek a szaknyelvben az
úgynevezett „triggerek”, amik nagyban függnek emlékeinktől,
tapasztalatainktól, tudásunktól és hiedelmeinktől, vagy egyszerűen attól,
hogy mit hallottunk más felnőttektől.
Kérdezzük meg a csoportot, hogy ők tisztában vannak-e saját
“trigereikkel”?
Magyarázzuk el, hogy ezek kiválthatják a következőket:






Késztetés az irányítás átvételére
Késztetés, hogy tanítsuk és kioktassuk a gyerekeket
Késztetés, hogy irányítsuk a viselkedésüket
Késztetés, hogy ítélkezzünk nemmel, korral kapcsolatban
Késztetés, hogy megvédjük a gyerekeket

Kontinuum vonal
Kérjük meg a csoportot, hogy álljanak fel, és a terem egyik végébe
tegyenek egy BOLDOG feliratú, a másik végébe egy SZOMORÚ feliratú
lapot.
Vázoljunk fel néhány példát különböző viselkedésformákra, mint például,
hogy a gyerekek túl hangosak és káromkodnak, esznek vagy felállnak a
tanóra alatt, ellenségesen állnak a tanuláshoz, stb. (További példákat lásd
alul).
Kérjük meg a csoportot, hogy pozícionálják magukat a képzeletbeli vonal
mentén, az alapján, hogyan éreznek ezekkel a viselkedésekkel
kapcsolatban. Menjünk oda a vonalon állókhoz, és egy játékmikrofon
segítségével kérdezzük meg őket, hogy miért éreznek így. Ez segíteni fog
nekik meghatározni azokat a dolgokat, amik őket különösen idegesítik,
tehát saját egyéni triggereiket.
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További példák a Kontinuum vonalhoz:


















Egy gyerek dobol a padon a tollával vagy hintázik a székkel
Egy gyerek állandóan feláll miközben ír
Egy fiú lánynak öltözve jön be az iskolába
Egy gyerek verbálisan elnyomja a csoport többi tagját
Néhány gyerek túlságosan izgatottan beszél és káromkodik
Szünetben néhány gyerek vízzel locsolja egymást
Szünetben két gyerek a földön fetrengve verekszik
Szünetben egy gyerek az asztalon áll
Szünetben néhány gyerek almával/ étellel dobálja egymást
Néhányan esznek óra alatt
Lányok a fiú-, fiúk a lányvécébe mennek
Egy gyerek álmos és aludni akar az óra alatt
Egy gyerek hangosan tudatja, hogy a tanulás és az iskolába járás
teljesen felesleges
Fiatal lányok sminkelik magukat
Néhány gyerek személyeskedő kérdéseket tesz fel a felnőttnek
A gyerekek kibeszélik egymást egymás háta mögött
A gyerekek csúfolják, kinevetik egymást

Ezeknél mindig figyelembe kell vennünk a gyerekek korát, képességeit,
hátterüket, privát jogaikat arra vonatkozóan, hogy azok lehessenek, akik
szeretnének, és a környezetet, amiben vannak, stb.
Kérdőjelezzük meg a résztvevők döntését, hogy miért a BOLDOG VAGY
SZOMORÚ vonalhoz álltak közelebb! Nincsenek jó vagy rossz válaszok, de
fontos hogy tisztában legyenek saját triggereikkel, saját értékrendjükkel és
saját stratégiájukkal, ahogyan a gyerekekkel foglalkoznak.

Megjegyzések:
Ez egy remek alkalom arra, hogy a résztvevők tisztázzanak bizonyos
attitűdbeli kérdéseket, és megbeszéljék azokat az egyedi
viselkedésformákat, amik kihívást jelentenek számukra.
Kérjük meg őket, hogy reflektáljanak azokra a viselkedésekre, amik
számukra triggerként hatnak, és amikre nem mindig tudnak jól reagálni!
Kérdezzük meg őket, hogy saját reakciójuk egy adott helyzetre hogyan
változtathatja meg a gyerekek/ fiatalok iskolai élményeit, vagy
viselkedését! Talán ahhoz, hogy megértsük a gyerekek viselkedését, először
a nevelőnek kell felismernie, hogy ő maga hogyan hat a gyerekekre. Meg
kell vizsgálniuk, van-e esetleg valami a saját gyakorlatukban, amit lehetne
máshogyan csinálni.
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Eszközök:
 Játék mikrofon
 BOLDOG / SZOMORÚ feliratú lapok
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8.3 Gyakorlat: Tuk-Tuk Játék
Tanulási eredmények:
A résztvevőknek közvetlen, kézzel fogható élményük lesz arról, milyen
vezetőnek lenni, és milyen vezetve lenni.
Meg fogják érteni, hogyan kell egy bizalomra épülő kapcsolatot felépíteni,
és hogyan érezzék magukat biztonságban egy olyan helyzetben, amiben
látszólag elveszítették az irányítást.
PP dia száma: 8. Foglalkozás – 3. Gyakorlat
Idő: 30 perc (10 perc a játék és 20 perc az értékelés)

Gyakorlat:
1. A csoport egy tágas térben kört alkot (nem probléma, ha vannak
bútorok, de kell, hogy legyen elég hely a szabad mozgáshoz)
2. Mindenki választ magának egy párt, akivel elkezdi a gyakorlatot. A
pár egyik tagjának be lesz kötve a szeme.
3. A tréner kiadja az instrukciókat:
a. Ez egy non-verbális játék, szigorúan tilos beszélni (vagy
bármilyen hangot kiadni).
b. A pár egyik tagja a vezető: ő lesz a “tuk-tuk” (riksa) vezetője,
míg a pár másik tagja lesz a “tuk-tuk”.
c. Egyikük fogja bekötött szemű társát vezetni a
következőképpen: a társa mögött fog állni és karját annak jobb
vagy bal vállára teszi, attól függően, hogy merre szeretne
haladni.
d. Egy/másfél perc után a tréner elkiáltja magát, hogy “csere”,
amire mindenki megáll. A vezetők csöndben “tuk-tuk”-okat
cserélnek (a kiválasztott személy nem fogja tudni, hogy ki áll
mögötte, és így megtapasztalhatja az irányítás elvesztésének
élményét). Összesen két csere fog történni, tehát mindenki
három különböző személy által lesz vezetve, akinek kilétét nem
ismeri.
e. A harmadik kör után a pár megáll, és következik az értékelés.
4. A trénerek az instrukciókat követve fogják levezetni a gyakorlatot. A
harmadik kör után következik a kiértékelés. Először a “tuk-tuk”-ok
mesélik el tapasztalataikat, majd a vezetők. A személyes
tapasztalatok megtárgyalása után kerül sor a tanultak általános
érvényű igazságainak megfogalmazására.
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5. Az értékelés után a résztvevők megváltoztatják a szabályokat, és
elindul a második játék (a vezetők “tuk-tuk-okká válnak és fordítva)
6. Az általános érvényűnek gondolt következtetések a falra kerülnek.

Megjegyzések:
A gyakorlat megkezdése előtt kérdezzük meg a résztvevőket, hogyan érzik
magukat, amikor be van kötve a szemük. Soha ne kényszerítsünk senkit arra,
hogy be legyen kötve a szeme, ha szorong a helyzettől! Megfigyelőként is
részt vehetnek a gyakorlatban, és az értékelésnél megoszthatják
észrevételeiket, vagy elmesélhetik a többieknek, hogy miért érzik magukat
rosszul, ha be van kötve a szemük.
Szerencsés, ha két facilitátor is részt vesz ebben a gyakorlatban, hiszen
páratlan számú résztvevő esetén egyikük be tud szállni a játékba.
Az értékelés célja az, hogy a résztvevők a játék során megélt
tapasztalataikkal kapcsolatban tudatossá váljanak a személyes élmények
megbeszélése által, és megértsék, mire van szükségük ahhoz, hogy
biztonságban érezzék magukat egy kontrolvesztett helyzetben. Néhány
lehetséges következtetés:




a vezetőnek magabiztosnak kell lennie
az instrukcióknak (a non-verbálisaknak is) érthetőnek és
egyértelműnek kell lenniük
a vezetőnek reagálnia kell a vezetett személy igényeire (pl. tempóját
a vezetetthez igazítja, nem pedig saját megszokott iramában halad)

Kérdések, amiket érdemes feltenni:
1. Hogyan érezted magad vezetőként/vezetettként?
2. Mitől érzed jól magad az egyes szerepekben?
3. Milyen következtetéseket vonhatunk le a segítői (mentori)
kapcsolatok és a támogató felnőtt attitűdjével kapcsolatban?
Eszközök:
 Sálak szemkötőnek
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8.4 Gyakorlat: Támogató kommunikáció és az aktív
meghallgatás
Tanulási eredmények:
A résztvevők megértik, hogy a különböző kommunikációs eszközök hogyan
tudják segíteni, vagy ellenkező esetben, meggátolni a bizalom kialakulását
A résztvevők saját tapasztalatokon keresztül tudatosabbá és érzékenyebbé
válnak a kommunikációs gátak felismerésére
PP dia száma: 8. Foglalkozás – 4. Gyakorlat
Idő: 15 perc

Gyakorlat:
A facilitátor példák segítségével ismerteti az asszertív kommunikáció
alapjait. Az előadás után a facilitátor meggyőződik róla, hogy a résztvevők
megértették a különböző koncepciókat, és a jövőbeni referencia
érdekében kinyomtatott formában kiosztja a koncepciókról szóló anyagot.
Amikor az érzelmeinkről vagy érzéseinkről beszélünk, a kommunikáció stílusa
kulcsfontosságú szerepet játszik. A nevelő felelőssége, hogy olyan
atmoszférát teremtsen, amelyben a résztvevők szabadon kifejezhetik
magukat, és nem kell a többiek ítélkezésétől vagy támadásaitól tartaniuk. A
biztonságos atmoszféra megteremtése kiemelten fontos, amikor azt
szeretnénk, hogy a résztvevők megváltoztassák attitűdjüket.
Thomas Gordon megközelítése a segítő kommunikációhoz hasznos eszköz
lehet. A modell alapja, hogy figyelnünk kell saját és mások érzéseire is, így
téve nyílttá és nyitottá a kommunikációt. Ennek érdekében el kell kerülnünk
a kommunikációs gátakat, amik megakadályozhatják, hogy a másik
megossza velünk érzelmeit. Ezen kívül alkalmaznunk kell az aktív
meghallgatási technikákat, amelyek ösztönözhetik a másikra, hogy
megossza velünk érzéseit.
Néhány a legfontosabb kommunikációs gátak közül:
Utasítás
történetek

Fenyegetés

Logikus érvelés
Bíztatás
Minősítés/Címkézés
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Kioktatás

Tanácsadás

Kritizálás

Viccelődés

Saját

Amíg természetesen nagyon fontos, hogy a fenti gátakat megpróbáljuk
elkerülni, egyaránt fontos annak kimutatása, hogy érdekel minket, amit a
másik mond. Ennek eszközei:
Tükrözés

Nyitott kérdések

Átfogalmazás

Önvizsgálat

Összegzés

Informálás

Megjegyzések:
Ez a gyakorlat egy előadás, ami a következő gyakorlatot vezeti fel,
melyben a résztvevők gyakorolhatják az előadás alatt tanultakat. Ezért
nagyon fontos, hogy az előadás után legyen egy rövid beszélgetés
melyben kiderülhet, hogy minden résztvevő megértette a különböző
koncepciókat.
Hívjuk fel a csoport figyelmét arra, hogy amikor gyerekekkel vagy fiatalokkal
dolgozunk, fontos bizonyos kommunikációs alapszabályok felállítása, amit
mindenkinek követnie kell. Ugyanakkor, mint példát mutató személy, mi
magunk is be kell, hogy tartsuk ezeket a szabályokat. Ez eleinte nehézséget
okozhat – főként nevelőként, hiszen munkánkból adódóan hozzá vagyunk
szokva az instruktívabb jellegű kommunikációhoz.
Saját példákat is ki lehet találni, ha úgy érezzük, hogy ezek megfelelőbbek,
vagy akár a résztvevőket is meg lehet kérni, hogy gondoljanak ki további
lehetséges példákat.

Eszközök:
 Kiosztott anyag a kommunikációs eszközökről
 Kiosztott anyag a kommunikációs gátakról

180 | 8 . F o g l a l k o z á s

KIOSZTOTT ANYAG - Kommunikációs Gátak

Utasítások: Amikor másoknak utasításokat adunk, demonstráljuk
hatalmunkat felettük. Ez ahhoz vezethet, hogy a másik megpróbál
visszavágni, ami aztán veszekedéssé fajulhat.
Fenyegetés: Amikor fenyegetően lépünk fel, a másik ember ezt
támadásnak veszi, ami félelmet szül. Később megváltoztathatja még a
viselkedését, de hosszú távon ez a stratégia megrontja az emberek közti
kapcsolatot.
Kioktatás: Ha valakit elkezdünk kioktatni, amikor az érzéseiről beszél, ezt ő
könnyen megaláztatásnak érezheti.
Tanácsadás: Ha tanácsokat kezdünk adni valakinek, aki feldúlt érzelmi
állapotban van, könnyen ugyanazt a hatást érhetjük el, mint a kioktatás
esetében. A másik “hülyének” érezheti magát, hogy ő maga nem tudott
rájönni a megoldásra.
Saját történetek: Amikor valaki az érzéseiről beszél nekünk, és mi erre
válaszként azt kezdjük el mesélni, hogy velünk mi történt, azt éreztetjük a
másikkal, hogy nem igazán érdekel minket az ő állapota, hiszen inkább
fókuszálunk saját magunkra.
Logikus érvelések: Hasonlóan a tanácsadáshoz, a racionális érvelés sem
sokat segít ilyen helyzetekben. A másikban túláradó érzelmek dúlnak, és
ilyenkor természetes, hogy nem képes a józanész tanácsaira hallgatni. Ez
tehát nem fogja megoldani a helyzetet.
Bíztatás: A bíztatás sok helyzetben nagyon hasznos lehet, de amikor például
valakinek a szomorú hangulatát a “Fel a fejjel” bíztatással akarjuk orvosolni,
a másik úgy érezheti: megtiltjuk neki, hogy megélje a szomorúság érzését.
Kritizálás: “És még ebben is hibáztál” – az ilyen típusú kritikák azt
eredményezik, hogy a másik inkább védeni próbálja magát, ahelyett, hogy
megosztaná veled érzéseit.
Viccelődés: Ha viccelődni kezdünk, nagy a veszélye annak, hogy
megsértjük a másikat, hiszen ez azt üzeni, számunkra nem fontosak az
érzései. Ilyenkor biztosan bezárkózik magába ahelyett, hogy megosztaná
velünk érzéseit.
Minősítés/Címkézés: Ha címkéket kezdünk ragasztani a másikra, azt fogja
érezni, hogy mint egész embert nem tudjuk őt megérteni.
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Kiosztott anyag - Kommunikációs Eszközök

Tükrözés (“Látom zavar, hogy nem tudtad befejezni időre.”): Amikor a
tükrözés technikáját alkalmazzuk, megpróbáljuk saját szavainkkal
megfogalmazni, amit a másikon látunk, vagy a másiktól hallunk. Nem
interpretáljuk a dolgokat, egyszerűen megfogalmazzuk úgy, ahogyan azt
értjük. Az sem probléma, ha nem vagyunk pontosak észrevételeinkkel,
hiszen a másik majd kijavít és folytatja a kommunikációt.
Nyitott kérdések Ha többet szeretnénk megtudni, kérdéseinket is ennek
megfelelően kell feltennünk. Ha kiegészítendő, nyitott kérdéseket
használunk, a másik úgy fogja érezni, hogy nyugodtan kifejtheti
gondolatait, megoszthatja érzéseit velünk. Ellenben, ha csak az igen és a
nem válasz lehetőségét hagyjuk meg, nem fogunk részleteket hallani.
Átfogalmazás (“Tehát azt mondod, hogy unatkoztál a játék alatt.”): Ha a
másik mondanivalóját átfogalmazva megismételjük, visszajelzést kaphatunk
arról, hogy jól értettük-e, mit szeretett volna mondani. Ezen kívül lehetőséget
adunk számára, hogy érzéseit részletesebben kifejtse.
Önvizsgálat (“Én is hasonlóképpen dühös vagyok, amikor valaki nem vesz
tudomást az ötleteimről.”): Néha van jogosultága annak, hogy saját
érzéseinkről is beszéljünk, főleg ha ezzel előrébb visszük a beszélgetést.
Nagyon fontos azonban, hogy ne tereljük a beszélgetést saját személyünk
felé (saját történet elmesélésével), hanem csak egyszerűen jelezzük, hogy
mi is gyakran érzünk hasonlóan.
Összegzés: A beszélgetés során elhangzottak összegzése segít a másiknak a
történtek tudatosításában, így többet tud elvinni a beszélgetésből.
Informálás: Ez akkor javasolt, amikor konkrét információ/adatok nyújtásával
tudunk segíteni. Sok problémás helyzetben ez már önmagában célravezető
lehet.
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8.5 Gyakorlat: Empátia-labor
Tanulási eredmények:
A résztvevők megértik, hogy a különböző kommunikációs eszközök hogyan
segíthetik, vagy gátolhatják a bizalom kialakulását.
A résztvevők a megtapasztaltak során tudatosabbá válnak a
kommunikációs gátakkal kapcsolatban.
A résztvevők empatikusabbá válnak egymás irányába.
PP dia száma: 8. Foglalkozás – 5. Gyakorlat
Idő: 45 perc

Gyakorlat:
1. A “támogató kommunikáció és az aktív meghallgatás” előadás után,
három fős csoportokba osztjuk a résztvevőket.
2. A facilitátor ismerteti a gyakorlatot:
a. a három ember közül egyikük lesz a tanácsadó, másikuk az
eset előadója, a harmadik pedig a megfigyelő.
b. Az eset előadója felvázolja a problémáját (például egy iskolai
szituációt).
c. A tanácsadó feladata, hogy meghallgassa és támogassa a
kommunikációt az aktív meghallgatás eszközeivel.
d. A megfigyelő nem vesz részt a beszélgetésben. Az ő feladata
az, hogy megfigyelje a használt kommunikációs eszközöket, és
azt, milyen összhang alakul ki a beszélgetés során.
3. A kiscsoportok úgy helyezik el a székeket, hogy két széket egymással
szemben helyeznek el, míg a harmadik széket megfigyelő pozícióban.
4. A csoportok döntenek a szerepekről.
5. 25 perc fog rendelkezésre állni a tanácsadásra, majd 5 perc az egyes
kis csoportokon belüli értékelésre.
6. Plenáris értékelés.

Megjegyzések:
Tudatosítsuk a résztvevőkben: a kommunikációs eszközök gyakorlásának fő
célja az, hogy teljes mértékben elsajátítsák ezeket, és használják is a
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gyerekekkel, fiatalokkal való kommunikációjuk során! Utaljunk vissza az
előző gyakorlatra és mutassunk rá, hogy ez a fajta kommunikáció nagy
valószínűséggel különbözik attól, amit megszoktak, hiszen a nevelő szerepét
általában az instrukciók adásával hozzák kapcsolatba!
Plenáris értékelés
1. Hogyan érezték magukat a résztvevők a különböző szerepekben
(kezdjük az eset előadójával)?
2. Mennyire tudták használni az aktív meghallgatás eszközeit, és
elkerülni a kommunikációs gátakat?
3. Milyen összhang tudott kialakulni a tanácsadó és az eset előadója
között?
Eszközök:
 Kiosztott anyagok a kommunikációs eszközökről
 Kiosztott anyagok a kommunikációs gátakról
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8.6 Gyakorlat: Összegzés és reflexió
Tanulási eredmények:
PP dia száma: 8. Foglalkozás – 6. Gyakorlat
Idő: 15 perc

Gyakorlat:
Összegezzük a foglalkozás legfontosabb összetevőit, és kérdezzük meg a
résztvevőket, hogy mit találtak leghasznosabbnak a felnőtt szerepének
megértését illetően!
Kérjük meg őket, reflektáljanak olyan gyerekekkel és fiatalokkal
kapcsolatban, akikkel saját munkájukban együtt dolgoznak!
Osszák meg tapasztalataikat párokban/kis csoportokban, majd kérjünk
visszacsatolást az egész csoport számára!
A.T.K. Zsákok
A.T.K. PLENÁRIS
A résztvevők inputjaikat berakják az Attitűd, Tudás és Készségek zsákokba
jövőbeni referencia érdekében.
Köszönjük meg inputjaikat és ezzel vége a foglalkozásnak.

Megjegyzések:

Eszközök:
 Papír és tollak
 A.T.K. zsákok
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9. Foglalkozás:
Szabad játék és
drámajáték a
reziliencia
fejlesztésében –
áttekintés,
reflexiók és
alkalmazás a
gyakorlatban
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9. Foglalkozás: Szabad játék és drámajáték a
reziliencia fejlesztésében – áttekintés, reflexiók és
alkalmazás a gyakorlatban
A fejezet tartalma:
Jelen fejezet összefoglalja a teljes kurzus alatt tanultakat, arra fókuszálva,
hogyan lehet az elméletet átültetni a gyakorlatba. Az előző fejezetek
áttekintése, az azokról való reflexió segít, hogy a kurzust az ARTPAD
alapelvekkel összhangban lássuk, valamint hogy saját facilitátori/segítő
szerepünket meghatározzuk.
A résztvevő meg fogja
érteni:

A résztvevő képes lesz:

hogy mi a felnőtt szerepe a
reziliencia kialakulásának
támogatásában a játékon
és drámajátékon keresztül,
az ARTPAD alapelvekkel
összhangban

felismerni a facilitátor azon kvalitásait
(készségek, képességek, tudás), melyek
segítségére lehetnek a reziliencia
kialakulásának támogatásában a játékon
és drámajátékon keresztül

a vízió szerepét a projektirányításban
a szociális változások főbb
szereplőit, és hogy miért
fontos az ő elismerésük
hogy miért fontos előre
felvázolni a projekt forrásait,
kockázati tényezőit, és a
lehetséges módszereket
ezek kezelésére

megérteni, hogy a facilitátort kvalitásai
milyen módon segíthetik saját projektek
létrehozásában és irányításában
megtervezni és a rezilienciaprojekthez
illeszteni a játékot és a drámajátékot
felismerni a célcsoportot és a projekt
lehetséges vezetőit, szponzorait, pártolóit
megtalálni a forrásokat, és felismerni a
változás rizikófaktorait
további forrásokat találni a játék,
drámajáték és reziliencia oktatásának,
valamint a szociális változások
irányításának terén

Az ARTPAD alapelvei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Módszertan
Környezet
A felnőttek attitűdje
Az egyén helye a csoportban
Felhatalmazás
Összehangolás
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Gyakorlat

Idő

1. Gyakorlat

20

A kurzus
tartalmának
áttekintése

Tartalom

Készítsd el a címszavakat a foglalkozás
perc előtt
Ismertesd a foglalkozás céljait
Szerep-a-falon – Játék és drámajáték
Oszd fel a csoportokat fej/szív/végtagok
szerint
Induljon a felfedezés!

Módszerek

Felhasznált eszközök

Tréner irányításával

Attitűd-TudásKészség (A.T.K.)
zsákok cédulái az
előző
foglalkozásokról

Teljes csoport
Kis csoportok
Visszajelzés a teljes
csoportnak

Címszavak:
Készségek, tudás,
attitűd
Szerep-a-falon
ábrák

2. Gyakorlat
Beszélgetés a
felnőttek
facilitátori
szerepéről

15
Összefoglalás: a reziliencia
perc kialakulásának elősegítése játékon és
drámajátékon keresztül

Tréner által
vezetett
beszélgetés

Beszélgetés arról, hogy látják magukat
ennek előmozdítójaként
Közös pontok keresése – melyik a
legfontosabb ezek közül?

3. Gyakorlat

15

Az ARTPAD alapelvek felidézése

Az ARTPAD
alapelvek

perc Hogyan használjuk ezeket a
gyakorlatban az A.T.K. zsákokkal együtt?
További kiegészítések, ötletek?
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Tréner irányításával
Csoportos
beszélgetések,
visszajelzések

Az alapelvek
nagyméretű
lapokon
VAGY
A résztvevőknek
kiosztott lapokon

Gyakorlat

Idő

Tartalom

Módszerek

Felhasznált eszközök

20
A képzés tartalmának alkalmazása
Esettanulmányok perc Tervezési feladat a résztvevők számára
a saját
a kurzuson szerzett attitűd, tudás és
munkahelyekről
készségek alkalmazásával
Esettanulmány létrehozása

Tréner által
prezentált anyag

Flipchart lapok,
tollak

5. Gyakorlat

Tréner irányításával

4. Gyakorlat

Egy projekt
megtervezése és
kivitelezése bevezetés

10
A projekttervezés lépései
perc Célok, eredmények, feladatok,
erőforrások, szereplők

Csoportos munka

Power Point
bemutató
Kiosztandó anyag –
Projekt Model
(Handout – Project
Model)

6. Gyakorlat
Egy csoportos
projekt
megtervezése

30
A csoportok a projekt-tervezés lépésein
perc dolgoznak
A csoportok a feladatokon,
erőforrásokon dolgoznak, és
megpróbálják beazonosítani a
fontosabb szereplőket

Tréner irányításával

Flipchart lapok,
tollak

Kiscsoportos
munka

A bemutató elkészítése
7. Gyakorlat
Bemelegítő
gyakorlat:
Betegségek

15
„Betegségek” játék
perc
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Tréner irányításával
Csoportos játék

Gyufa

Gyakorlat

Idő

8. Gyakorlat

30
Mindegyik csoport bemutatja a
perc projektjét 5 percben

A csoportok
bemutatói
9. Gyakorlat
Összegzés és
reflexió

Tartalom

A megoldások, a figyelembe veendő
kockázati tényezők, stb. megtárgyalása
25
Személyes reflexiók
perc Gondolatok megosztása a csoporttal
Házi feladat kijelölése
A 10. foglalkozás időpontjának
megbeszélése
Bizonyítványok kiadása
Köszönetnyilvánítás
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Módszerek

Felhasznált eszközök

Kiscsoportos
bemutatók
Visszajelzések a
teljes csoporttól
Csoportvisszajelzés
és személyes
reflexiók
Az oktató
útmutatása a
feladattal
kapcsolatban

Bizonyítványok
Információ az
elérhetőségekről

9.1 Gyakorlat: Reflexió az A.T.K. zsákokról
Tanulási eredmények:
A felnőtt szerepe a reziliencia kialakulásának támogatásában a játékon és a
drámajátékon keresztül, az ARTPAD alapelvekkel összhangban.
PP dia száma: 9. Foglalkozás – 1. gyakorlat
Idő: 20 perc (az időt előre meghatározzuk)

Gyakorlat:
A foglalkozást megelőző gyakorlat:
A foglalkozás kezdete előtt a tréner előveszi az A.T.K. zsákok tartalmát, és a falra
ragasztja őket a megfelelő címszó alá (ATTITŰD, TUDÁS, KÉSZSÉG). Az egyes címszavak
a terem különböző részein találhatók.
A „Szerep-a-falon”-lapokat is készítse elő: egy játékot és egy drámajátékot.
Mutassa be a foglalkozást a résztvevőknek!
Minden résztvevő és tréner körben ül a „Rezilienciát játékon és drámajátékon keresztül
segítő ideális felnőtt előtt” (Szerep-a-falon). Az egyik tréner emlékezteti őket a „Szerepa-falon” értékelő és reflexiós módszerként való használatára.
A tréner szintén az emlékezetükbe idézi az A.T.K. zsákokkal való foglalkozás után
összegyűjtött cédulákat.
A csoport megnézi az Ideális dráma-facilitátor (1. ábra) és az Ideális játék-facilitátor (2.
ábra) „Szerep-a-falon”-portréját, és megfigyeli a közös, egymást fedő területeket.
Beszéljék meg közösen, mi látható rajtuk! (A fejükben tudás, a szívükben attitűd, a
kezükben-lábukban pedig készségek.)
A résztvevők három, kisebb csoportra oszlanak. (Pl. a tréner húzathat velük egy
dobozból fejet, szívet és végtagokat ábrázoló rajzokat. A fejet kapott résztvevők a
Tudás, a szívet az Attitűd, míg a végtagokat húzott tagok a Készség címszó alatt
csoportosulnak.) A kisebb csoportban elemzik a papírlapokon található információkat,
és megpróbálnak közös gondolatokat, észrevételeket találni. Majd a „Szerep-a-falon”ábrákra ragasztják a legfontosabbnak tartott lapokat (persze csak azokat a
tulajdonságokat, amelyek még nem szerepelnek az ábrán).
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Egyes döntések után a csoport röviden megbeszélheti, hogy pl. miért jutottak az adott
következtetésre, és a résztvevők megkérhetik társaikat, hogy magyarázzák el az
esetlegesen kérdéses pontokat.

Megjegyzések:

Eszközök:





Papírlapok és tollak
A.T.K. zsákok
Ragadós cetlik
Nagy papírlap a „Szerep-a-falon” ábrákkal
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9.2 Gyakorlat: Beszélgetés a felnőttek facilitátori szerepéről
Tanulási eredmények:
A felnőtt szerepe a reziliencia kialakulásának támogatásában a játékon és
drámajátékon keresztül, az ARTPAD alapelvekkel összhangban
PP dia száma: 9. Foglalkozás – 2. Gyakorlat
Idő: 15 perc

Gyakorlat:
A résztvevőket megkérjük, gondolkodjanak el azon, mi a közös a játékban és a
drámajátékban. A közös tulajdonságok vajon azok, amelyek a legfontosabbak?
Amikor ezt megbeszélték, a tréner megkéri a csoportot, hogy az előző „Szerep-afalon”-gyakorlat alapján foglalják össze, hogyan tudják támogatni a reziliencia
kialakulását a játékon és drámajátékon keresztül, valamint hogyan látják saját
facilitátori szerepüket.
A tréner vezeti a beszélgetést.
Ha a résztvevők hozzá szeretnének tenni valami újat a „Szerep-a-falon”-ábrához,
megtehetik a beszélgetés után.

Megjegyzések:

Eszközök:
 Hiba! A hivatkozási forrás nem található.

3. Gyakorlat: Az ARTPAD alapelvek
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Tanulási eredmények:
A felnőtt szerepe a reziliencia kialakulásának támogatásában a játékon és
drámajátékon keresztül, az ARTPAD alapelvekkel összhangban
PP dia száma: 9. Foglalkozás – 3. Gyakorlat
Idő: 15 perc

Gyakorlat:
Az ARTPAD alapelveket a falra ragasztjuk, vagy külön lapokon kiosztjuk a
résztvevőknek.
Átismételjük az ARTPAD alapelveket.
A tréner felteszi a kérdést, hogy a „Szerep-a-falon”-ábrán összegyűjtött tudás,
készségek és attitűd hogyan segíthet az alapelvek gyakorlati alkalmazásában.
Ezután csoportos beszélgetés következik az eddigi tapasztalatokról, és a
megvalósítandó tervekről.
Ekkor a résztvevőknek lehetőségük van bármilyen egyéb lényeges elemet hozzátenni
a „Szerep-a-falon”-ábrához az alapelvekkel kapcsolatban. Egészítsék ki!

Megjegyzések:
Eszközök:
 Hiba! A hivatkozási forrás nem található.
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9.4 Gyakorlat: Esettanulmányok a saját munkahelyről
Tanulási eredmények:
PP dia száma: 9. Foglalkozás – 4. Gyakorlat
Idő: 20 perc

Gyakorlat:
A tréner bevezeti a foglalkozás második részét, mely a tréning tartalmának
alkalmazásáról szól. A résztvevők megkapják a megfelelő eszközöket, melyek
segítségével képesek lesznek egy olyan projektet létrehozni munkahelyükön,
amelyben alkalmazzák a kurzuson tanult módszereket. A tréner röviden ismerteti az
utolsó gyakorlatot a résztvevőkkel, mely egy kisebbfajta gyakorlat megtervezése és
kivitelezése a tréningen szerzett tudás, készségek és attitűd alkalmazásával.
A foglalkozás fennmaradó része az erre a gyakorlatra való felkészüléssel telik.
A résztvevőket 4 vagy 5 fős csoportokra osztjuk.
Az résztvevők elgondolkodnak, milyen a munkakörnyezetük a reziliencia
szempontjából (hiányzik-e esetleg a reziliencia, vagy fejlesztésre szorul), és
megneveznek egy konkrét esetet, mely lehet rendszerszintű vagy egyéni probléma.
Mindenki megosztja a példáját csoportja többi tagjával, majd kiválasztanak egyet,
amellyel a foglalkozás végéig dolgozni fognak, igyekezve megvalósítani a tréningen
tanultakat.
A résztvevők beazonosítják a célcsoportot (vagyis azt a csoportot vagy személyt, akit
támogatni kívánnak), és egy flipchart lapra felírják annyi jellemzőjét, amennyit csak
tudnak (ezt tehetik a „Szerep-a-falon”-módszer segítségével).
Megtárgyalják a nem reziliens viselkedés okait, és azt, milyen módokon lehetséges a
reziliencia fejlesztése a célcsoportnál vagy személynél.
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Megjegyzések:
Eszközök:
 Flipchart
 papír
 írószer
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5. Gyakorlat: Egy projekt megtervezése és kivitelezése - bevezetés

Tanulási eredmények:
Vízió a projektvezetésben
PP dia száma: 9. Foglalkozás – 5. Gyakorlat
Idő: 10 min

Gyakorlat:
A tréner ismerteti a projekttervezés lépéseit: célok, eredmények, feladatok,
erőforrások, szereplők. (A részletekért lásd a megjegyzéseket).

Megjegyzések:
A projekttervezés lépései:
1. Célcsoport: írjuk körül a célcsoportot olyan részletesen, ahogyan tudjuk (pl. kor,
nem, honnan származnak, milyen a hátterük stb.).
2. Célok: milyen célokat szeretnénk elérni a csoporttal? Minden célnak ésszerűnek,
és a célcsoporthoz kapcsolódónak kell lennie (pl. magabiztosabbá tenni a
gyerekeket a tanárokkal való kommunikációban).
3. Eredmények: mit kell tenni a céljok megvalósítása érdekében? Milyen konkrét,
meghatározott cselekvésre van szükség, hogy elérjük ezeket a célokat?
Pontosan hogyan fog kinézni a rezilienciát támogató foglalkozás? (Időpont,
időtartam, helyszín, résztvevők száma, stb.)
4. Gyakorlatok: cselekvési terv: milyen feladatokat kell elvégezni a céljok elérése
érdekében? Ide tartozik az időbeli tervezés is: Gantt diagram.
5. Erőforrások: milyen erőforrásokra – idő, pénz, helyszín, kellékek – lesz szükség az
összes lépés (előkészületek, tervezés, lebonyolítás, az esemény után tartandó
buli, értékelés) lebonyolításához?
6. Szereplők: kiket szükséges bevonni ahhoz, hogy hozzájussunk az erőforrásokhoz?
A tréner ismerteti a projekthez szükséges főbb szereplőket. A szponzor az, aki
rendelkezik a szükséges pénzzel vagy pozícióval a projekt megvalósításához – ennek a
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személynek a jóváhagyása nélkül a projekt nem kivitelezhető. A pártoló olyasvalaki,
aki nem rendelkezik ugyan szponzori eszközökkel, viszont olyan fontos, vagy
tiszteletben álló személy, akinek a támogatása hitelesíti a projektet.
Szintén fontos része a változásirányító folyamatnak, hogy beazonosítsuk azokat az
embereket és csoportokat, akik helyeslik a projektet, valamint azoké, akik ellene
vannak. Ez utóbbi azért lényeges, hogy megkísérelhessük meggyőzni őket – például
egy találkozó alkalmával, ahol megbeszéljük a projektet.
Eszközök:
 Kiosztandó anyag – Projekt Modell
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KIOSZTANDÓ
Modell

ANYAG – Projekt
Célcsoport

Célok / Célkitűzések

Eredmények /
Termékek

Gyakorlatok

Erőforrások

Partnerek
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9.6 Gyakorlat: Egy projekt megtervezése
Tanulási eredmény:
A résztvevő képes lesz megállapítani, kik a szociális változások fő szereplői, és miért
fontos az ő felismerésük.
PP dia száma: 9. Foglalkozás – 6. Gyakorlat
Idő: 30 perc
Gyakorlat:
A csoportok a projekttervezés lépésein dolgoznak. A tréner csoportról csoportra járva
segíti a résztvevőket a célok, elérendő eredmények, stb. kidolgozásában.
Miután megbeszélték a célokat és az elérni kívánt eredményeket, a csoportok a
gyakorlatokon, erőforrásokon dolgoznak, valamint megpróbálják beazonosítani a
projekt fő szereplőit. Az idő csupán egy vázlatos, nem pedig részletes projektmodell
létrehozására lesz elég.
Az összes lépést le kell írniuk.
A résztvevőknek tisztában kell lenniük azzal is, hogy a foglalkozás végén 5 perc áll
majd rendelkezésükre projektjük bemutatására, így annak szorosan a célcsoporthoz
kell kapcsolódnia, és olyan konkrétnak kell lennie, amennyire csak lehetséges, hogy
beleférjen a rövid időkeretbe.
Az utolsó 5 percet töltsék a bemutatóra való felkészüléssel – ki fog beszélni, hogyan
mutatják majd be a projektet, stb.

Megjegyzések:
A tréner hívja fel a figyelmet az ARTPAD alapelvek használatának fontosságára a
projektek létrehozása során. Mutassa be a Jó gyakorlat gyűjteményben található
példák hasznosságát. Hívja fel a résztvevők figyelmét arra is, milyen fontos megérteni
saját szerepüket, és azt a környezetet, amelyben cselekszenek – beleértve a kétirányú
folyamatokat, valamint a facilitátor és a projekt környezetének lehetőségeit és
korlátait.
Lásd még: további hasznos forrásokra hivatkozás a TTC-ben
Eszközök:
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 Papírlapok és tollak
 Hiba! A hivatkozási forrás nem található.

201 | 9 . F o g l a l k o z á s

9.7 Gyakorlat: Játék – Betegségek!
Tanulási eredmény:
PP dia száma: 9. Foglalkozás – 7. Gyakorlat
Idő: 15 perc

Gyakorlat:
A csoportoknak a játékot és drámajátékot alkalmazó reziliencia-projekt bemutatója
előtt: az egész csoport körben ül.





A tréner gyufákat oszt ki a résztvevők között. Minden résztvevő egy vagy két
gyufát kap, melynek kénes végét letöri és kidobja.
Ezután mindenki gondol egy állatra és egy betegségre, de nem mondja ki
azokat hangosan. A tréner megbizonyosodik felőle, hogy mindenki gondolt
valamire. Ezután megkéri a résztvevőket, súgják meg az állat nevét a tőlük balra
ülőnek, a betegség nevét pedig a tőlük jobbra ülőnek.
Amikor mindenki kapott két szót, egymás után a foguk közé vesznek egy gyufát,
és hangosan kimondják: „Én egy… (állat) vagyok, és… (betegség)ben
szenvedek.

Fontos, hogy olyan tisztán mondják ki, ahogy csak lehet, hogy a csoport kitalálhassa, ki
beszél. Minél furcsább/viccesebb betegségekkel és állatnevekkel állnak elő, és minél
többet nevetnek, annál jobb.

Megjegyzések:
Eszközök:
 Gyufák
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9.8 Gyakorlat: Csoportos bemutatók
Tanulási eredmény:
A projekt erőforrásainak és kockázati tényezőinek beazonosítása, és lehetséges
módszerek felvázolása ezek kezelésére.
PP dia száma: 9. Foglalkozás – 8. gyakorlat
Idő: 30 perc

Gyakorlat:
Mindegyik csoport bemutatja a projektjét 5 percben.
A bemutatók után a többi csoport tagjai hozzászólhatnak a hallottakhoz, feltehetik
kérdéseiket, további megoldási javaslatokkal állhatnak elő, rámutathatnak a
kockázati tényezőkre, stb.

Megjegyzések:

Eszközök:
Nem szükségesek
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9.9 Gyakorlat: Összegzés és reflexió
Tanulási eredmény:
A felnőtt szerepe a reziliencia kialakulásának támogatásában a játékon és
drámajátékon keresztül, az ARTPAD alapelvekkel összhangban
PP dia száma: 9. Foglalkozás – 9. Gyakorlat
Idő: 25 perc

Gyakorlat:
Trénerek és a résztvevők egy nagy körbe beülve megosztják egymással a foglalkozás
során szerzett tapasztalataikat, gondolataikat.
A házi feladat és a 10. foglalkozás megbeszélése, utána egyeztetés: hogyan tudjuk
elküldeni nekik a házi feladathoz szükséges példákat.
A kurzus látogatását igazoló bizonyítványok kiadása (a kurzus elvégzését igazoló
bizonyítványokat a 10. foglalkozás után kapják meg a résztvevők).
Megállapodás a 10. foglalkozás végleges időpontjáról – hagyjunk időt a
résztvevőknek, hogy megvalósíthassák a terveiket, és mérlegelhessék a bekövetkező
változást vagy fejlődést.

Megjegyzések:
Bizonyosodjunk meg arról, hogy a résztvevők rendelkeznek a szükséges
elérhetőségekkel!

Eszközök:
 A kurzus látogatását igazoló bizonyítványok

204 | 9 . F o g l a l k o z á s

10. Foglalkozás:
Megvalósítás és
reflexió
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10. Foglalkozás: Megvalósítás és reflexió
Önálló munka/tanulás
Ez a foglalkozás a kurzus elvégzését követi. Minden résztvevő a projektmodell lépéseit
követve önálló projektet készít, amit aztán alkalmaz saját munkakörnyezetében.
A résztvevőknek alkalmazniuk kell a tréning során tanultak egy részét vagy egészét, és
ezt ki is kell értékelniük.
El kell készíteniük egy dokumentumot, amiben részletesen leírják a projekt különböző
tényezőit, és az alkalmazott részek kiértékelését (ehhez a 9. foglalkozás után kapnak
egy mintalapot a trénertől).
A 9. foglalkozás után maximum 6-8 héten belül a résztvevők kezdeményeznek:




Skype-beszélgetést a trénerrel, akivel közösen áttanulmányozzák a projektet és
annak alkalmazását. Legkésőbb négy nappal a beszélgetés előtt a résztvevők
elküldik a projektet és annak kiértékelését a tréner számára.
Csoportos találkozót, ahol a projekteket előadják és megbeszélik.

A kurzus elvégzése után a résztvevők megkapják az erről szóló oklevelet. Ezen kívül
további anyagokat és útmutatásokat kapnak a szabad játék és drámajáték
használatával kapcsolatban.
A résztvevő meg fogja érteni:

A résztvevő képes lesz:

hogyan tudja felmérni a projekt
relevanciáját a rezilienca
támogatásának kontextusában

felismerni a projekt előnyeit és hátrányait
az ARTPAD alapelveit figyelembe véve
megérteni a facilitátor szerepét a
gyakorlatban
megtervezni a projektet (vízió, tartalom,
akcióterv) a gyakorlatban
alkalmazni a projekt egy részét vagy
egészét
kiértékelni a projektet
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Gyakorlat

Idő

Tárgy

Módszerek

1. Gyakorlat

N/A

A résztvevők feladata, hogy összegyűjtsék azokat a
saját munkakörnyezetükben megtapasztalt
tényezőket, amelyek nehezítik a gyerekek/fiatalok
rezilienciájának fejlődését (az egyes gyerek/fiatal
nehézségeitől a rendszerszintű problémákig)

Önálló munka/tanulás

A saját
munkakörnyezetben
tapasztalt
rezilienciával
kapcsolatos
nehézségek
megfogalmazása
2. Gyakorlat

Ezek után minden résztvevő választ egy problémát,
amit részletesebben meg akar vizsgálni, és
megalkot egy projektet, ami részben vagy
egészében megoldást jelenthet erre a problémára
N/A

Egy saját reziliencatámogató projekt
modelljének
megalkotása

A résztvevők a projektmodell lépéseit követve
megalkotják saját projektjüket – egy meghatározott
gyerek/csoport rezilienciájának fejlesztése a saját
munkakörnyezetben a játék és drámajáték
segítségével;

Önálló munka/tanulás

Írásban kell az eredményeket prezentálni. A
trénertől mindenki kap egy mintalapot, amit ki kell
tölteni
3. Gyakorlat
Projekt
megvalósítása
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A résztvevők elvégzik a projektben szereplő néhány, Önálló munka/tanulás
vagy összes gyakorlatot

Gyakorlat

Idő

Tárgy

Módszerek

4. Gyakorlat

N/A

Írásos formában a résztvevők értékelik a projekt
alkalmazott részeit – mi működött, mit kellene
máshogy csinálni, kit kellene bevonni a projekt
megvalósításába; mivel elégedett, mi változott
meg a projekt eredményeképpen, mit csinálna
máshogy legközelebb (a mintalapot a trénertől
kapják meg)

Önálló munka/tanulás

Értékelés

Önreflexió a megvalósítás alatt tanultakról
5. Gyakorlat

N/A

Dokumentáció

A projekt és az értékelés írásos formában való
elküldése a trénernek (legkevesebb 4 nappal a
Skype-beszélgetés előtt) és a beszélgetés
időpontjának egyeztetése

Önálló munka/tanulás

Javasolt, hogy a projekt ne haladja meg a két A4es oldal hosszúságot, az értékelés pedig egy
oldalnál ne legyen hosszabb; mindkettőt a tréner
emailcímére kell küldeni
6. Gyakorlat

45-60
Skype-beszélgetés a perc
trénerrel

A projekt és a kiértékelés megbeszélése

VAGY Csoportos
találkozó

Tervek a reziliencia további támogatására

Tréner feladata

Oklevelek kiállítása a “Reziliencia fejlesztése játékon
és drámán keresztül” elnevezésű kurzus elvégzéséről

Oklevelek
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Kérdések, problémák, amikkel a résztvevők
szembesültek

Gondolatok megosztása
egyénileg vagy
csoportban

Tréner feladata

Megjegyzések
Hagyjuk, hogy az összes résztvevő megoszthassa ötleteit, reményeit, félelmeit a
projekttel és az ARTPAD alapelvek alkalmazásával kapcsolatban. Emlékeztessük
őket az ideális facilitátor tulajdonságaira.
Mintalapok előkészítése a projekthez és a kiértékelő beszámolókhoz.
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