
Zakar Andrea Három hónapos terv 

1. hét: 

Az arcodra van írva 

A játék remek alkalmat ad arra, hogy szavak nélkül, csak az arcukkal fejezzék 

ki érzéseiket. Szükségük lesz az érzéseket bemutató smiley kártyára 

Először párosítsák a képeket a tulajdonságokkal. Próbálják meg utánozni 

őket. Ezután kezdődhet a játék.   

2 fő esetén: Az egyikük jelenítsen meg egy érzelmet az arcán, a másik 

pedig emelje fel azt a szót, amelyiket a társa eljátszott. Ha jól válaszolt, 

cseréljenek   

Csoportban: Számolják meg, hány főből áll a csoport! (Lehetőség szerint 

párosan legyenek). A létszámot osszák el kettővel - ennyiféle érzelem legyen 

a kártyákon. Tehát, ha 8-an vannak, akkor 4-féle, ha 10-en, akkor 5-féle 

érzelem legyen a kártyákon. Mindegyikből 2-2 darab legyen. Pl. 2 kártyán a 

szomorú, kettőn az ijedt, kettőn a gőgös stb legyen.  

Mindenki húzzon egy kártyát úgy, hogy csak Ő lássa, mit húzott. Aztán 

járkáljanak összevissza a szobában, arcukon azzal a tulajdonsággal, amit 

húztak. Közben nagyon figyeljenek egymásra. Keressék meg az 

ugyanazon érzelmet utánzó emberek egymást, s álljanak egymás mellé. 

Ha mindenki megtalálta a párját, véget ért a játék. Tegyék vissza egy 

kupacba a kártyát, s kezdődhet az újabb párkeresősdi. 

 

Érzések kifejezését, empátiás készséget fejlesztő gyakorlatok 

Emóciók 

Az érzelmek nem verbális kifejezése, és ezek felismerése fejleszthető általa. 

Időkeret: 15-20 perc 

A játék leírása: A tagok körben ülnek. Minden tagnak egy-egy érzést, egy-egy 

emóciót, érzelmet kell életre keltenie, szavak nélkül, pusztán nem verbális 

jelzésekkel megjelenítenie. A többieknek kell kitalálnia, mi lenne az adott 

érzelem. Változatok: A játék úgy is játszható, hogy a csoportvezető előre, 

cetlikre felír érzelmeket és minden csoporttag húz egyet, de úgyis, hogy 



mindenki keres magának egy olyan érzelmet, amit jellemzőnek érez az adott 

pillanatban saját magára. 

 

2. hét 

Maci kártya 

Nevezd meg az érzést 

Véletlenszerűen vegyél ki egy kártyát a csomagból, és mutasd fel azt a 

csoportnak/osztálynak. 

Kérd meg a csoporttagokat, hogy nevezzék meg a kártyán látott érzést. 

Valószínűleg számos különböző választ fogsz kapni a kérdésre, más szavakat, de 

ugyanazzal vagy hasonló jelentéssel. Írd fel ezeket a szavakat a táblára, majd 

közösen vitassátok meg, beszélgessetek a hasonlóságokról és különbségekről. 

Gyakran az egyes szavak ugyanarra az érzésre vonatkoznak, csak adott érzés 

intenzitásbeli különbségeit fejezik ki. Ha ez így van, akkor kérd meg a csoportot, 

hogy rangsorolják a szavakat az intenzitása mentén. 

 

Mi lenne ha 

Fejlesztő hatás: Mivel a játék során – szimbolikus formában – a másikat 

jellemezzük, illetve megpróbáljuk kitalálni, kiről van szó, így részint a tagoknak 

bele kell élniük magukat a másik helyébe, empátiás készségük fejlődik. 

Másrészt a saját személyes tulajdonságaikról is kapnak visszajelzéseket. 

Életkori ajánlás: serdülők és felnőttek 

Idői keretek: 30 perc 

Eszközigény: nincs 

A játék leírása: A tagok körben ülnek. A játék lényege, hogy egy csoporttag 

kimegy, ő lesz a kitaláló. A többiek megegyeznek egy bizonyos személyben a 

bennmaradók közül, akit ki kell találni. A kitaláló bejön és megkérdezi, mi lenne 

az illető személy, ha mondjuk, növény lenne. A többiek mind válaszolnak. A 

kitaláló ezután megismétli a kérdését más kategóriákkal (például növény, állat, 

használati tárgy, étel, természeti jelenség stb.) addig, amíg ki nem találja, kiről 



van szó. Ha kitalálta, akkor a „kitalált” személy megy ki. Érdemes annyi kört 

csinálni, hogy mindenki legyen kitaláló és kitalált személy is. 

3. hét 

A maci … érzi magát/ azt érzi, hogy…  

Keverd meg a paklit, majd fejjel lefelé mindenki elé helyezz egy kártyát, magad 

elé is. Kérd meg a tagokat, hogy fordítsák meg a kártyáikat. Mutasd meg nekik a 

te kártyádat, és nevezd meg a kártyához kapcsolódó érzést. Ezután kérd meg a 

tagokat, hogy mindenki mutassa fel a saját kártyáját, majd sorban haladva 

ugyanígy nevezze meg a rajta látott érzést. Ha valaki nem biztos a 

mondandójában, segíthetnek neki a többiek. Ezután kérd meg a csoportot, 

hogy gondoljanak egy olyan élethelyzetre, amely kihozza a maciból az adott 

érzést. Kezdd a saját maciddal és mondd: „Ez a maci azt érzi, hogy … / Ez a maci 

…-nek érzi magát, mert ….. ( Ez a maci dühösnek érzi magát, mert valaki 

megette a mézét.) Ezután kérd meg a csoportot, hogy mindenki mondjon ilyen 

állítást a saját macijáról. A csoport pedig leutánozhatja a macik mimikáját vagy 

testbeszédét 

Szeretem – nem szeretem 

Fejlesztő hatás: segíthet az értékek és/vagy érzések tisztázásában. 

Életkori ajánlás: felnőtteknek, esetleg idősebb serdülőknek ajánlott 

Idői keretek: 30 perc 

Eszközigény: papír, toll 

A játék leírása: A játékosok körben ülnek. Minden játékos ír egy listát öt olyan 

dologról, amit szeret és öt olyan dologról, amit nem szeret. Ezek bármi 

lehetnek, tárgyak, tulajdonságok, események, stb. Ha kész vannak, 

összehajtogatják a papírokat és a csoportvezetőnek adják. A csoportvezető 

felolvassa a listákat és a játékosok feladata kitalálni, ki írta az adott papírt. 

Egyéb megjegyzések: Az esetek többségében jó hangulatú, sok nevetéssel járó 

játék. Akkor érdemes játszani, ha a csoporttagok már a tréning előtt is ismerték 

kicsit egymást, vagy később, amikor már valamennyire megismerkedtek. 

 

 



4. hét 

Akadályok legyőzése 

Minden gyerek válasszon egy kártyát arra az állapotra, ahogyan most érzi 

magát. 

Ezután válasszon egyet arra, hogyan szeretné érezni magát a jövőben. 

Beszéljetek a kettő közti különbségekről, illetve arról, milyen akadályok 

nehezítik azt, hogy a második mackó által szimbolizált állapot 

megvalósulhasson. Gondolkozzon terveken, stratégiákon az akadályok 

áthidalására, pl. gondolja végig, hogyan fejlődhetne a fontos területeken, 

naponta dicsérje/jutalmazza magát önbizalma növelésére. 

 

Füllentős 

Fejlesztő hatás: A játék célja az ismerkedés, emellett segíti a jó hangulat és az 

együvé tartozás érzésének kialakulását is. 

Idői keretek: 15-20 perc 

Eszközigény: nincs 

A játék leírása: a csoporttagok körben ülnek. A feladat az, hogy mindenki 

három tényt mondjon magáról, ezek egyike füllentés. A csoporttársaknak kell 

kitalálni, hogy az. Ha először tévednek, még választhatnak a fennmaradó két 

lehetőség közül. A játék addig tart, amíg mindenki sorra nem kerül. 

 

  

 

5. hét 

Igaz vagy hamis? 

Fejlesztő hatás: A játék célja az ismerkedés, emellett segíti a jó hangulat és az 

együvé tartozás érzésének kialakulását is. 

Idői keretek: 15-20 perc 

Eszközigény: nincs 



A játék leírása: A csoporttagok körben ülnek. A feladat az, hogy minden 

csoporttag két tényt állítson magáról, az egyik hihető, de hamis, a másik 

hihetetlenül hangzó, de igaz legyen. A csoporttársaknak el kell döntenie, melyik 

az igaz és melyik a hamis állítás. 

Vakművészet 

Fejlesztő hatás: A csoporton belüli együttműködést fejlesztése. 

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható. 

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot. 

Idői keretek: 10-15 perc 

Eszközigény: papír, filctollak 

A játék leírása: a csoportot 4 fős kiscsoportokra osztjuk. Az a feladat, hogy 

közösen rajzoljanak egy képet. Mindenki kap egy papírlapot és becsukott 

szemmel egy ház körvonalait rajzolja rá. Majd továbbadják a papírt a 

csoportban baljukon ülőknek. Ezután, még mindig behunyt szemmel – egy 

ablakot rajzolnak. A papírokat továbbadják, és ajtók kerülnek a házakra. 

Utolsóként megrajzolják az említett módon a kéményt is. 

 

 

 

 

6. hét 

Pozitív kibeszélő:  

A csoportból egy diák kiül háttal a többieknek. Mindenki mond egy pozitív 

megerősítést, amit nagyszerűnek tart a kint ülőben. A játék addig tart, amíg 

mindenki sorra nem kerül. Majd megbeszéljük milyen volt jót adni és kapni. 

 

Hotelportás 

Fejlesztő hatás: A nem verbális jelzések használatának és felismerésének 

fejlesztése. 



Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható. 

Idői keretek: 20-30 perc 

Eszközigény: nincs 

A játék leírása: A játékosok közül egy valaki lesz a hotelportás, a többi játékos a 

vendég. A vendégek „némák”, nem tudnak beszélni, csak különböző non-

verbális eszközökkel fejezhetik ki magukat. Viszont mindnyájuknak van 

valamilyen problémája, amiben a hotelportástól kér segítséget. A portás – az 

egyetlen, aki beszélhet – feladata, hogy kitalálja, mit kívánnak tőle. A játékot 

megbeszélés követi arról, hogy mennyire volt nehéz csupán nem verbális 

eszközökkel elérni a céljukat. 

 

7. hét 

 Konfliktus kezelő készség fejlesztését segítő gyakorlatok: 

Gyümölcskosár 

Fejlesztő hatás: Ebben a játékban a rivalizálás, versengés mellett, a frusztráció 

és akadályoztatás élménye jelenik meg konfliktushelyzetben. Annak aki sikeres 

a játéban, az a pozitív önérvényesítés élményét adja. 

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható. 

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 

Idői keretek: 15-20 perc 

Eszközigény: eggyel kevesebb szék, mint ahányan a résztvevők vannak. 

A játék leírása: A csoporttagok körben ülnek, egy valaki középen áll. Mindenki 

kap egy gyümölcsnevet. Amikor a középen álló elkiáltja magát: „A szilva 

(például) cseréljen helyett az almával( például)”. akkor a két megnevezett 

játékos feláll és minél gyorsabban megpróbál helyett cserélni. A középen álló 

igyekszik ezt azáltal megakadályozni, hogy ő ül le az egyik székre. Akinek nem 

jut szék az folytatja a játékot. Ha a középső ember azt mondja: „Kiborult a 

gyümölcskosár”, akkor, mindenkinek fel kell állnia és máshova leülnie, mint 

ahol eddig ült. 

 



 

 

 

 

 

8. hét 

Társas hatékonyság fejlesztését szolgáló gyakorlatok 

 Csak rám figyelj! 

Fejlesztő hatás: A feladat egyfajta kommunikációs küzdelem három fél között a 

figyelemért, ilyen módon a társas hatékonyság szintjének mérője is lehet. 

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható. 

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 

Idői keretek: 20-30 perc 

Eszközigény: nincs 

A játék leírása: A csoporttagok félkörívben ülnek, három személy lesz a játékos. 

A feladat egyszerű: ketten elmélyülten beszélgetnek, úgy, hogy csak egymásra 

figyelhetnek közben. A harmadik feladata, hogy bármilyen eszközzel, de 

anélkül, hogy a másik két játékoshoz érne, magára vonja valamelyik 

beszélgetőtárs figyelmét. Érdemes előre meghatározni az idői keretet mondjuk 

2-5 perc között. Utána más csoporttagok is kipróbálhatják magukat a 

„beszélgető” és a „megzavaró” szerepkörében is. 

 

 

  

9 .hét 

Inklúziós gyakorlatok hátrányos helyzetű fiatalok 

bevonására: 



Citromok   

Cél: Ez a gyakorlat az egyéni különbségeket bemutató „jégtörő”. A gyakorlat a 

sztereotípiák, valamint a lehetőségek különbözőségeinek és hasonlóságainak 

feltárását célzó tevékenységek elején használható.  

Szükséges eszközök: 1 citrom minden résztvevőnek, 1 bevásárlószatyor,   

Csoportlétszám:Változó  

Időkeret: 30 perc  

Lépésről lépésre: 1. Minden résztvevőnek adjunk egy citromot!  

2. Kérjük meg a résztvevőket, hogy vizsgálják meg alaposan a gyümölcsöt: 

keressék meg a megkülönböztető jegyeit, és tapintsák meg a héját! 

 3. Kérjük meg a résztvevőket, hogy adjanak nevet a kezükben található 

citromnak!  

4. Erre adjunk 5 percet; majd gyűjtsük a citromokat a bevásárlószatyorba és 

rázzuk meg, hogy a gyümölcsök összekeveredjenek! 

 5. Borítsuk ki az összes citromot a csoport elé a padlóra! 

 6. Egyenként kérjük meg a fiatalokat, hogy lépjenek a gyümölcsökhöz, és 

keressék meg a saját citromjukat!  

7. Ha vita alakulna ki arról, hogy kié a gyümölcs, próbáljuk meg odaítélni 

valakinek. Ha így sincs megegyezés, tegyük félre az azonosítatlan citromot. Ha 

ez történik, a gyakorlat végére összesen két citrom gazdáját kell megtalálni. A 

legtöbben azonban – meglepő módon – sikeresen rátalálnak a saját 

gyümölcsükre.  Észrevételek és értékelés: Amikor mindenkinek megvan a saját 

gyümölcse, elkezdhetjük a beszélgetést. Mennyire biztosak a résztvevők abban, 

hogy a megfelelő gyümölcsöt vették vissza? Honnan tudják? Kérjük meg a 

résztvevőket, hogy vizsgálják meg, milyen azonosságok vannak a gyakorlatban 

alkalmazott és az emberek között tett megkülönböztetések között. Vizsgálják 

meg a sztereotípiákat: Minden citrom ugyanolyan színű? És ugyanolyan alakú? 

Ezeket a sztereotípiákat hasonlítsák össze az emberek, a különböző kultúrák, 

rasszok és nemek között létező sztereotípiákkal. Mit jelent mindez a csoport 

számára? A folyamat értékelése és a felmerült kérdések segítségünkre lesznek 

azon tevékenységek kidolgozásában, amelyek a lehetőségek közötti 

különbségeket és hasonlóságokat vizsgálják.    



10. hét 

Paraolimpia   

Cél: A gyakorlat ráébreszti a résztvevőket arra, hogy milyen érzés, ha bizonyos 

korlátokkal kell együtt élniük.  

Szükséges eszközök: Papír, Tollak, Filctollak, Festék, Szem bekötésére 

használható ruhadarab, Kötél, Inga, Füldugók, Léggömbök, Születésnapi 

gyertyák  

 Csoportlétszám: 5–40 fő Időkeret: 2 óra  

Lépésről lépésre: 1. Ha szükséges, osszuk a nagy csoportot kisebb, 5-8 fős 

csoportokra!  

2. Magyarázzuk el a résztvevőknek, hogy egy óra alatt több feladatot is végre 

kell hajtaniuk! Ezek közül néhány az egész csoport feladata, amelyekben kivétel 

nélkül mindenki részt vesz. Vannak folyamatos feladatok is – például a 

léggömbbel, ami nem érintheti a talajt, és egész idő alatt mozgásban kell 

tartani, vagy az inga, aminek folyamatosan lengenie kell.  

Példák a csoportfeladatokra: 

 • Fessenek csoportképet!  

• Az inga maradjon lengésben!  

• Rendezzenek akadályversenyt (másszanak át egy karikán, egy széken, egy 

asztal alatt stb.)! 

 • Írjanak dalt a képzésről! • Minden tizedik másodpercben adjanak át egy 

botot a csoport egy másik tagjának! • Az egy óra leteltével mindenkinek legyen 

bohócarca (festés vagy maszk formájában)!  

• Készítsenek papírhajókat! • Mindig égjen egy születésnapi gyertya (a soron 

következő gyertyát a még égő gyertyával kell meggyújtani)!  

• A léggömb nem érintheti a talajt!  

3. Emellett a csoport néhány tagja fogyatékossá válik. Az egyikük szeme be van 

kötve, egy másik füldugót kap; két csoporttag egymáshoz van kötve; van, aki 

csak egy olyan idegen nyelven beszélhet, amely különbözik a csoport által 

használt közös nyelvtől. Van, aki nem mondhatja ki az „igen” vagy a „nem” 

szavakat, van, aki egyáltalán nem beszélhet; van, aki nem használhatja, a jobb 



karját stb. Ismételjük meg, hogy minden feladatot egy órán belül el kell 

végezniük, és egyik csoport sem akadályozhatja a többi csoportot! 

 4. A fogyatékosságok ellenére a csoportnak el kell végeznie az összes feladatot. 

Minden csoporthoz osszunk be egy megfigyelőt, aki ellenőrzi, hogy az összes 

szabályt betartják-e, és a feladatok a teljes csoport által kerülnek-e 

megvalósításra!  

5. Egy óra elteltével a csoportok bemutatják munkájuk eredményét, és 

megbeszélik, hogy milyen könnyű vagy nehéz volt elvégezni az egyes 

feladatokat.  

Észrevételek és értékelés:  

• Milyen érzés volt fogyatékosságok nélkül dolgozni?  

• Milyen érzés volt fogyatékosnak lenni?  

• Csoportként oldották meg a feladatokat? 

 • Segítette a csoport azokat, akik valamilyen fogyatékossággal rendelkeztek?  

• A fogyatékosság azt jelentette, hogy ezek a csoporttagok nem 

kezdeményeztek?  

• Milyen más módon lehet valaki fogyatékos?    

11. hét 

Ne nevess ki!   

A gyakorlat csoportos közegben használható; de páros szituációban működik a 

legjobban, ahol a fiataloknak több idejük van átgondolni a feltett kérdéseket.  

Cél: A gyakorlat célja elgondolkodtatni a résztvevőket, milyen érzés, ha 

kinevetik őket, és mennyire tudják átérezni, hogy más fiatalok mit érezhetnek 

adott helyzetben. A játék arra készteti őket, hogy gondolják át a durva 

bánásmód kezelésének stratégiáit, és rátaláljanak azokra a személyekre, akik 

adott esetben támogatást nyújthatnak számukra.  

Szükséges eszközök: Papírok, Tollak, 

  Csoportlétszám: Változó, de a gyakorlat ideális esetben párokban zajlik 

 Időkeret:1 óra  



Lépésről lépésre: 1. Mondjuk el, hogy a nevetés használható arra, hogy mások 

kellemetlenül vagy ostobán érezzék magukat, és arra is, hogy kifejezzük, 

mennyire jól érezzük magunkat! Magyarázzuk el, hogy ez a különbség azon két 

dolog között, hogy kinevetünk, valakit vagy együtt nevetünk valakivel!  

2. Osszuk ki a játékíveket, és kérjük meg a fiatalokat, hogy gondolják át, milyen 

érzés, ha kinevetik őket! Kinevetheti őket egy iskolai banda, az egyik szülő vagy 

a testvérük. Bátorítsuk őket arra, hogy osszák meg egymással tapasztalataikat, 

és írják le, hogyan éreztek az adott helyzetben!   

3. A résztvevők vitassák meg, mit tehetne a fiatal, ha ez újra megtörténne vele! 

Például kilépni a helyzetből, és elmondani a történteket egy felnőttnek vagy 

egy barátnak, akiben megbíznak. Gondolkodjanak el a lehetséges 

megoldásokon; majd kérjük meg őket, hogy készítsenek rajzokat a papírokra, és 

mutassák meg, mit tehetnének az egyes helyzetekben! Észrevételek és 

értékelés: Nézzük meg, ki mit rajzolt! Olyan a megoldás, ami valóban megoldja 

a kérdést, vagy ami még több gondot okozhat? Kérjük meg a fiatalokat, hogy 

gondolják át, mit tennének, ha olyasvalakit nevetne ki valaki, akit nem 

kedvelnek! Máshogyan reagálnának-e? Találjanak olyan személyeket, akiktől 

segítséget kérhetnek, ha az adott eset előfordulna velük!     

Bizalom, önértékelés növelése   

 

 

 

 

12. hét 

Bízd rám magad!   

Cél: Ez a gyakorlat kis csoportokkal működik igazán – olyan fiatalokkal, akikkel 

korábban már dolgoztunk együtt. Jó gyakorlat egy olyan tevékenység elején, 

ami a pozitív kapcsolatokat, a barátságot és a bizalom kiépítését vizsgálja. 

 Célja: lehetőséget biztosítani a csoporttagoknak arra, hogy megtapasztalják, 

milyen érzés, ha mások bíznak bennük, és ők is bíznak másokban. Annak 

átgondolására bátorítja őket, hogy tetteik hogyan hatnak másokra, és ez milyen 

érzést kelt bennük.  



Szükséges eszközök: A terület alapos ismerete, ahol kijelölhetünk egy olyan 

akadálypályát, amit a fiatalok bejárhatnak, 1 sál, amivel beköthetjük egy 

résztvevő szemét  

Csoportlétszám: Maximum 12 fő  

Időkeret: Változó, a résztvevők számától függ  

Lépésről lépésre:  

1. Kérjük meg a fiatalokat, hogy nevezzenek meg egy „önként jelentkező”-t! Ezt 

a részt magunkra vállalhatjuk, ha úgy érezzük, hogy valaki a nyomás hatására 

megy bele a játékba. Magyarázzuk el, hogy a játék arra bátorítja őket, hogy 

bízzanak egymásban, vállalják a felelősséget saját tetteikért és mások 

biztonságáért! Mondjuk el, hogy ha a gyakorlat során bármikor nagyon 

kellemetlenül érzik magukat, akkor szóljanak, és a csoport leáll!  

2. Kérjük meg az önként jelentkezőt, hogy lépjen előre, majd kössük be a 

szemét! Győződjünk meg arról, hogy semmit sem lát; majd kérdezzük meg tőle, 

hogyan érez! 

 3. Vezessük a bekötött szemű önként jelentkezőt arra a területre, amit a 

játékhoz kijelöltünk! Válasszuk ki a csoport egy másik tagját, és kérjük meg, 

hogy vezesse az önként jelentkezőt! Mondjuk el, hogy a csoport többi tagjának 

az a feladata, hogy támogassa a bekötött szemű önkéntest! Segítsünk a 

fiataloknak megbeszélni az általunk kijelölt útvonalat! Kérjük meg őket, hogy 

beszéljenek az érzéseikről, különösen akkor, ha a bekötött szemű fiatalt vezető 

résztvevő nem figyel eléggé vagy utasításai figyelmetlenségről árulkodnak! Az 

útvonal befejeztével cseréljük fel a szerepeket!  

4. Alternatívaképpen a csoport párokban is dolgozhat. A párok próbálják ki a 

vezető és a vezetett szerepét egyaránt! Észrevételek és értékelés: Amikor 

mindenki kipróbálta mindkét szerepet, kérjük meg őket, hogy meséljenek az 

érzéseikről. Milyen érzés volt valakitől függeni? Az volt a jobb, amikor vezették 

őket, vagy amikor ők voltak a vezetők? Más lenne a helyzet, ha maguk 

választhatnák meg a társukat? Milyen érzés volt rossz információt kapni? A 

bejárt területtől függően ez a szakasz tetszés szerinti ideig tarthat.   

 

 

 



13. hét 

Személyiségméricskélés   

Ezt a gyakorlatot a fejlesztés alatt kétszer is elvégezhetjük – egyszer az elején, 

egyszer a végén. A játék célja, hogy a résztvevők felismerjék saját készségeiket 

és azt is, hogy mi az, amit – még – nem tudnak megcsinálni. 

 Szükséges eszközök: 1 hosszú (5-10 méteres) papírcsík 1–10-ig beskálázva, 

  Csoportlétszám: 6–30 fő Időkeret: Kétszer 20 perc plusz az értékelés 

(különösen a második alkalom után) 

 Lépésről lépésre: 1. Mondjuk el a résztvevőknek, hogy a skála személyes 

képességeik bemutatására szolgál, és hogy mindenkinek őszintén kell 

megítélnie, hogy szükséges-e fejlesztenie az adott képességeket (1); vagy úgy 

gondolja, hogy képességei teljesen rendben vannak (10)!  

Mondjuk el azt is, hogy a gyakorlatot az tanév  végén meg fogjuk ismételni, 

hogy ellenőrizhessék, történtek-e változások – vagy azért, mert új készségekre 

tettek szert, vagy mert olyan készségeket fedeztek fel magukban, amelyekről 

korábban nem volt tudomásuk! Emeljük ki, hogy senkit sem ítélnek meg az 

alapján, hogy hová áll és hogy a gyakorlat kizárólag a saját érdekeiket szolgálja! 

 2. Olvassunk fel egy állítást, és kérjük meg a résztvevőket, hogy foglalják el a 

helyüket! Ha tökéletesen egyetértenek az állítással, álljanak a 10-es ponthoz, 

ha pedig úgy érzik, hogy az állítás egyáltalán nem illik rájuk, álljanak az 1-es 

ponthoz! Véleményük kifejezésére természetesen bármilyen köztes számot 

használhatnak.  

3. Kérjünk meg a csoportból néhány résztvevőt, hogy mondják el, miért 

választották az adott pozíciót; de ne erőltessünk senkit, hogy megszólaljon, ha 

nem akar!  

4. Ismételjük a gyakorlatot más állításokkal!  

5. A tanév végén ismételjük meg a gyakorlatot, és kérdezzünk rá, hogy 

változott-e valami az előző alkalom óta!  

Példák az állításokra:  

• Jól tudok másokkal együttműködni.  

• Született vezető vagyok.  



• Jól tudok visszajelzést adni mások felé.  

• Jól fogadom a visszajelzéseket.  

 

• Jól tudok másokat segíteni. 

 • Újító természetű vagyok, mindig új ötletekkel tudok előállni. 

 • Nagyon türelmes vagyok. 

 • Jól tudok csoport előtt beszélni. 

 • Jó tervező vagyok. 

 • Jó humorom van. 

 Észrevételek és értékelés:  

Az első alkalomhoz képest sok változás következett be az elfoglalt pozíciódban? 

 Szert tettél bizonyos képességekre/készségekre?  

Voltak olyan témák, amelyekben alulértékelted magad? 

 Voltak olyan témák, amelyekben túlértékelted magad?  

Tanultál valamit magadról vagy másokról?  

Nehézséget okozott, hogy bizonyos témákban alacsonyabb pontszámot foglalj 

el (ha erre szükség volt)?  

 Partnerségi kapcsolatok  


