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Bevezetés 
 

Az alábbi 30 órás képzési terv a „KITE Fighters: Gyerekek és tanárok a befogadásért” projekt 

keretein belül került kifejlesztésre, az Európai Unió Erasmus+ programjának 

társfinanszírozásában (projektszám: 2019-1-HU01-KA201-060962). 

Célja a pedagógusok támogatása az iskolai zaklatás elleni küzdelemben. A gyakorlatok során a 

népmesékkel való munkát, szimbólummunkát és történetmesélés módszertanát használjuk. A 

képzési terv e gyakorlatokra, illetve általánosságban az iskolai zaklatás felismerését és a 

mögötte meghúzódó dinamikák alaposabb megértését célzó beszélgetésekre épül.  

 

Módszereink 
A történetmesélés egy olyan folyamat, amely során egy személyes narratívát (azaz egy 

magunkról szóló elbeszélést) hozunk létre, hogy ezen keresztül közöljünk valamit saját 

magunkról. Miközben ennek a történetnek a kialakításán dolgozunk, megerősítjük az 

identitásunkat, ez pedig hozzásegít ahhoz, hogy az életünk különböző elemeit összefüggő 

egységként lássuk, és így jobban tudjuk irányítani az életünket. 

A népmesékkel való munka során pedig olyan narratívákkal dolgozunk, amelyek 

évszázadokon keresztül formálódtak, és így a korábbi generációk tudását tartalmazzák arról, 

hogyan lehet megoldani bizonyos élethelyzeteket. Minden élethelyzetnek, problémás 

kapcsolatnak megvan a maga meséje – beleértve a zaklatást is –, ezekben a mesékben a hős(nő) 

megtalálja a saját erejét, képessé válik aktiválni a belső erőforrásait, és lépéseket tesz azért, 

hogy megváltoztassa az életét. A népmesékkel dolgozva a diákok szintén megtalálhatják saját 

belső erőforrásaikat, és lépéseket tehetnek aktuális életproblémáik megoldása felé.   

A zaklatásos helyzetekben az érintettek – legyenek bármely szerepben – gyakran nem találják 

a szavakat. A szimbólummunka egy olyan innovatív módszer, amely egy újfajta nyelvet kínál 

a fiataloknak, megkönnyítve a belső világukról való kommunikációt. 

 

Hogyan használjuk ezt a foglalkozástervet? 
Az alábbi foglalkozásterv egy ötnapos tréning programjaként készült el, figyelembe véve a 

csoportdinamikai folyamatokat, valamint azt, hogy megfelelő időt szánhasson a csoport mind 

az egyes módszerekre, mind az iskolai zaklatás dinamikájának mélyebb megértésére. Így azt 

javasoljuk, hogy amennyiben a körülmények megengedik, az alábbi formában valósítsák meg 

a tréninget. 

Amennyiben azonban nincs lehetőség egy többnapos képzés megtartására, ugyanakkor az 

egyes módszerekkel szívesen dolgozna az olvasó, szeretnénk a figyelmébe ajánlani a projektben 

elkészült KITE Fighters Eszköztárat. Itt szintén találhatók gyakorlatleírások, kiegészítve 

jógyakorlatokkal, valamint további hasznos olvasnivalók listájával. Az Eszköztár megtalálható 

a projekt honlapján: https://kitefighters.eu/the-kitefighters-toolkit.  
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Foglalkozásterv 
 

Időpont 1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 5. nap 

  Kezdőkör Kezdőkör Kezdőkör Kezdőkör 

Reggel 1. foglalkozás 

Megérkezés 

és 

bemutatkozás 

- Megérkezés a 

térbe, 

megérkezés a 

testbe 

- Bemutatkozás 

szimbólumokon 

keresztül 

- Elvárások 

SZÜNET 

- Nevek 

- 40 perces diád 

 

3. foglalkozás 

Történetmesélés 

és 

kommunikáció I 

- MYSTY 

SZÜNET 

- Életút lépésről 

lépésre 

- Aktív figyelem 

 

 

5. foglalkozás 

Mesék és 

narratív 

identitás 

- Mese a 

metamorfózisról 

SZÜNET 

- Narratív 

identitás, 

keretek - 

megbeszélés 

6. foglalkozás 

Szimbólummunka 

- 

Szimbólummunkához 

kapcsolódó 

foglalkozások 

SZÜNET 

 

8. foglalkozás 

Az iskolai 

bántalmazás 

(bullying) 

megértése 

- Problémaelemzés  

SZÜNET 

- Az iskolai 

bántalmazás 

rendszerdinamikája 

Délután 2. foglalkozás 

 

Bevezetés a 

zaklatás 

(bullying) 

témájába 

- Bemelegítés: 

Mi van a 

zsebemben? 

- Videó 

- Saját 

történetek 

- Történetek - 

mi számít 

zaklatásnak? 

4. foglalkozás 

 

Történetmesélés 

és 

kommunikáció 

II 

- Bemelegítés 

- Életfonal 

- Empátialabor  

SZÜNET 

 

 7. foglalkozás 

 

Kamishibai 

- Bemelegítés 

- Kamishibai 

gyakorlat 

SZÜNET 

 

9. foglalkozás 

 

Befejezés 

- Bemelegítés 

- Mandala 

- Értékelés 

 SZÜNET 

- Lezárás – pókháló 

(és további lépések) 

- A tér elhagyása 
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SZÜNET 

- Mediáció  

 - Szerepjáték 

 Zárókör Zárókör Zárókör  
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Gyakorlatok 
 

1. foglalkozás – Megérkezés és bemutatkozás 

 

Megérkezés a térbe, megérkezés a testbe 

 

Bemutatkozás 

Cím  Megérkezés a térbe, megérkezés a testbe 

Tanulási 

eredmények 

Megismerkedés a képzés terével 

Szükségleteink megvizsgálása és megértése, a hozzájuk való 

kapcsolódáson keresztül 

Célzott korcsoport 12+ 

Időtartam 15 perc 

Módszer Plenáris 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészület  - 

Instrukciók Üdvözöljük a résztvevőket, és kérjük meg őket, hogy álljanak fel, 

és kezdjék el bejárni a szobát. Séta közben megnyújtózkodhatnak; 

bátorítsuk őket rá, hogy figyeljék meg, mi esik jól a testüknek.  

Kérjük meg őket, hogy nézzenek körbe a szobában, és figyeljék 

meg, hogy mi veszi őket körül, menjenek közel az olyan 

tárgyakhoz, amelyek felkeltik az érdeklődésüket, Érintsék meg 

őket, bújjanak el a függöny mögött, guggoljanak le egy asztal alá 

stb. 

Körülbelül egy perc elteltével kérjük meg őket, hogy fordítsák 

egymás felé figyelmüket. Először csak tekintsenek egymásra, 

fogadják be a többi embert, aki jelen van a szobában. Ezután 

felvehetik egymással a szemkontaktust, és akár egymásra is 

mosolyoghatnak, amint elhaladnak egymás mellett. 

A következő lépés a köszönés. Ha találkoznak valakivel, 

megrázhatják a kezét, vagy érdekesebb módon is üdvözölhetik 

egymást (pl. ökölpacsi, meghajlás, egymás vállának megérintése 

stb.). 
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Ha mindenki köszönt mindenkinek, kérjük meg a csoportot, hogy 

térjenek vissza a körbe a székeikhez. 

Kellékek  - 

Megjegyzések a képzőknek   

Ez a gyakorlat hangulatoldóként is működik: a mozgás segít a stressz elengedésében. 
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Bemutatkozás szimbólumokkal 

Bemutatkozás 

Cím  Szimbólummunka: Bemutatkozó kör 

Tanulási 

eredmények 
− Hangulatoldás 

− Csapatépítés  

 

Célzott korcsoport minden korcsoport 

Időtartam 15-30 perc, a csoport méretétől függően 

Módszer 

 

Csoportos gyakorlat 

A csoportmunka kezdetén a résztvevők általában még bizonytalanok, és 

nem tudják, mi vár rájuk a nap folyamán. Ezért hosszas magyarázat 

helyett gyakran érdemes egy játékos bemutatkozással kezdeni. A 

lelkesedés és a motiváltság megteremtésével bevonjuk a diákokat, és 

gyorsabban összeszokik a csoport. 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészület  Ezt a bemutatkozást arra használjuk, hogy megismerkedjenek 

egymással a csoport tagjai (ha a diákok különböző osztályokból 

érkeznek), vagy egy osztályon belül erősítsük a közösséget. A csoport 

tagjai az gyakorolják, hogy saját magukról beszéljenek, illetve, hogy 

kapcsolódjanak mások tulajdonságaihoz és élményeihez. 

Szimbólumok gyűjtése (a szimbólumdobozból) 

Instrukciók A szimbólumokat (apró tárgyak) a földre helyezzük a szoba közepén. 

Papírlapot vagy egy kendőt is teríthetünk alájuk. A diákokat arra kérjük, 

hogy válasszanak két-két szimbólumot. Az egyik olyasmit jelképezzen, 

amiben jók a képességeik, a másik pedig olyasmit, amit meg szeretnének 

tanulni.  

− Válassz egy szimbólumot, ami olyasmit jelképez, amiben jó vagy, 
és szereted csinálni.  

− Válassz egy másik szimbólumot, ami olyasmit jelképez, amit 

fejleszteni szeretnél, vagy meg szeretnél tanulni.  

A diákoknak öt perc áll rendelkezésre arra, hogy átgondolják a kérdést, 

és kiválasszák a szimbólumot, aminek segítségével beszélni szeretnének.   

Ezután a maradék tárgyakat tegyük el. 

Következő lépésként mindenki elmeséli, hogy mit jelentenek a 

szimbólumaik, és megmutatja azokat a csoportnak. A diákok minden 

szimbóluma kerüljön vissza a szövetdarabra/papírra, hiszen ez a csoport 
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ötleteinek összességét mutatja be. Végül készíthetünk egy képet a 

szimbólumokról, amit kinyomtathatunk, mint „csoportposzter”. 

A konkrét helyzettől függően nagyon sokféle kérdést fel lehet tenni a 

szimbólumok használatával, például: 

- Az egyik szimbólum fejezze ki, hogy érzed magad ma, a másik 
pedig mutassa be, milyen támogatásra lenne szükséged az 
osztálytársaidtól. 

- Az egyik szimbólum fejezze ki, milyen munkát végeznél a jövőben 
a legszívesebben, a másik pedig jelképezze a legégetőbb 
magánéleti vágyad. 

Számos módon használhatók a szimbólumok a reflexiós körökben. 

Kellékek  Különböző színű, anyagú és jelentésű szimbólumok. 

Fontos, hogy elegendő szimbólummal készüljünk, hogy azután is 

maradjon néhány középen, hogy a tanulók mind választottak kettőt-

kettőt.   

Megjegyzések a képzőknek   

 

Ezt az gyakorlatot akár bemutatkozó körként, vagy üdvözlő körként is használhatjuk. Azaz új 

csoportoknál hangulatoldóként is szolgálhat, vagy már meglévő csoportoknál lehet az aznapi 

csapatmunka előkészítője is. Azáltal, hogy a diákok szimbólumot választanak és elgondolkodnak 

a tulajdonságaikon, egy rövid időre nyugalom teremtődik a csoportban.  
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Elvárások 

Bemutatkozás 

Cím  Elvárásfa 

Tanulási 

eredmények 
- A résztvevők tréninggel kapcsolatot elvárásainak és 

félelmeinek feltérképezése  

Célzott korcsoport Minden korcsoport 

Időtartam 30 perc 

Módszer 

 

- Csoportos gyakorlat 
- Tantermi gyakorlat 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészületek  Rajzoljuk meg az Elvárásfát egy flipchartpapírra. 

Instrukciók Kérjük meg a résztvevőket, hogy írják le a tréninggel kapcsolatos  

elvárásaikat és a félelmeiket különböző színű posti it-ekre. Ezután 

pedig ragasszák fel a lapokat a fára: az elvárásokat a lombkoronára, 

a félelmeket a gyökérzetre. A ragasztás során csoportosíthatják is: 

ha látják, hogy mások már hasonlókat írtak, ragasszák a saját 

cetlijüket ezek közelébe, így láthatóvá válik, melyek a visszatérő 

elvárások / félelmek. 

 

FÉLELMEK 

FÉLELMEK 

FÉLELMEK 

ELVÁRÁS 

ELVÁRÁS 

ELVÁRÁS 

ELVÁRÁS 
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Miután mindenki elkészült, a tréner felolvassa a kártyákat, így 

összességében reagálhat a felmerült témákra (pl. ha többen azt 

várják, hogy jó hangulat legyen, a tréner jelezheti, hogy ő is ezt 

szeretné, ehhez pedig mindenkire szükség lesz.).  

A tréning végén visszatérhet a csoport ehhez az Elvárásfához, 

hogy megnézzék, hogyan alakultak. Ekkor a kérjük meg a 

résztvevőket, hogy vegyék le azokat az elvárás-kártyákat, amelyek 

teljesültek, és azokat a félelem-kártyákat, amelyek nem váltak 

valóra / nem voltak jelentősek. Amennyiben szükséges, a csoport 

megbeszélheti a fennmaradó kártyákat. 

Kellékek  Flipchart, két különböző színű post it-csomag, tollak, filctollak 

Megjegyzések a képzőknek   

Nagyobb csoport esetén érdemes maximum 8-10 fős kisebb csoportokat alkotni és több 

fával dolgozni. 
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Nevek 

Bemutatkozás 

Cím  AZ ÉN NEVEM  

Tanulási 

eredmények 

A résztvevő: 

• képes lesz reflektálni önmagára és múltbeli élményeire, 

illetve közös élményeken keresztül felismerni önmagát 

másokban;  

• képes lesz növelni a tanulók önbizalmát, és megtalálni a 

megfelelő motivációt arra, hogy aktívabbá váljon az 

integráció folyamatában új helyzetekben; 

• jobban megismeri a többieket. 

 

 

Célzott korcsoport Bármely korcsoport 

Időtartam 30 perc, a résztvevők számától függően. 

 

Módszer A résztvevők párban vagy csoportban dolgoznak. 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészület   

Instrukciók Ebben a gyakorlatban arra kérjük a résztvevőket, hogy osszák 

meg a nevükhöz kapcsolódó személyes történetüket, annak 

eredetét és jelentését.   

Ahogyan a többi gyakorlat esetében is, itt is fontos a 

csoportszabályok betartása. Emlékeztethetjük is a résztvevőket a 

titoktartási szabályra. 

A csoport sose fejezzen ki bármiféle ítélkezést, és a felolvasás után 

köszönjük meg a résztvevőnek, hogy megosztotta a többiekkel 

énje egy részét.  

A résztvevők a következő kérdéseket válaszolják meg egy 

flipchart-táblán:  

• Ki választotta a nevedet, és miért?  

• Van jelentése?  

• Mindig ez volt a jelentése, vagy ez változott az idő során?  

• Kedveled a neved?  

• Hogyan szólítanak az édesanyád, az édesapád, a rokonaid 
és a barátaid?  

• Változtattad már meg a neved? 
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A résztvevők visszajelzést adnak a csoport többi részének és a 

képzőnek azzal kapcsolatban, amit felírtak. 

Ezután minden résztvevő felírja a nevét, majd a neve minden 

betűjéhez ír egy azonos betűvel kezdődő jellegzetességet magáról. 

Ez lehet egy tulajdonság, egy hobbi vagy egy személy. Minden 

diák bemutatja a csoport többi tagjának azt, amit felírt. 

 

Kellékek  Flipchart-tábla, flipchart-toll, színes tollak  

Ezt a gyakorlatot lágy zenei kísérettel hatásosabbá tehetjük a 

személyes reflexió pillanataiban. Például az elismert arab lantos 

trió, a Trio Jourban zenéjét ajánljuk, de más zenét is 

választhatunk. 

Ez a gyakorlat az identitás problémájának lényegét érinti. Nagyon 

mély érzéseket válthat ki a résztvevőkből, illetve jó lehet arra, 

hogy kikapcsolja a védekező mechanizmusokat. 

 

Megjegyzések a képzőknek   

Ha egy nagy csoporttal dolgozunk, és korlátozott idő áll rendelkezésre, a résztvevők kisebb 

csoportokban is adhatnak egymásnak visszajelzést. Ha írás helyett rajzolásra bátorítjuk a 

diákokat, azzal nyomást veszünk le azokról, akik gyengébb olvasás- vagy íráskészséggel 

rendelkeznek. Minden esetben figyeljünk a következőkre. 

• Egyszerű és világos módon magyarázzuk el a feladatokat.  

• Ne kényszerítsék egymást a csoport résztvevői semmire.  

• Ne szakítsuk félbe vagy zavarjuk meg azt, aki épp felolvas vagy beszél.  

• Ne fejezzünk ki semmiféle ítélkezést.  

• Ne engedjük a résztvevőknek, hogy ítélkezést fejezzenek ki, vagy ítélkező 

magatartást tanúsítsanak.  

• Ne erőltessük rá egyik résztvevőt se a csoport előtti felolvasásra vagy beszédre: 

ennek saját akaratukból kell történnie.  

• Tartsuk tiszteletben a résztvevők számára szükséges időt. 
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Diád 

Bevezetés 

Cím  Diád 

Tanulási 

eredmények 
- A gyerekekkel, fiatalokkal való munka értékének 

elismerése 

- Annak megértése, a saját személyiség hogyan alakítja a 

gyerekekkel való munkát  

Célzott korcsoport 16+ 

Időtarta 60 perc 

Módszer 

 

- Páros gyakorlat 
- Plenáris 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészületek  - 

Instrukciók Kérjük meg a résztvevőket, hogy alkossanak párokat, és a párok 

tagjai üljenek egymással szembe. Mondjuk el, hogy felváltva 

fognak egymáshoz beszélni. 5 percig az egyikük beszél, és a másik 

hallgatja, majd cserélnek. Négy ilyen kör lesz, tehát a gyakorlat 

összesen 40 perc, amelynek során mindketten 20-20 percet 

fognak beszélni.  

Válasszuk ki az egyiket a következő kérdések közül és kérjük meg 

őket, hogy mindketten tegyék fel egymásnak ezt a kérdést az első 

5 perc megkezdésekor. A következő 5 percekben ugyanezzel a 

témával fognak továbbmenni.  

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

• Beszélj a gyerekekkel való kapcsolataidról.  

A 4 beszélgetési kör végén kérjük meg őket, hogy térjenek vissza a 

nagy csoportba. Kérdezzük meg, hogyan érzik magukat ezután a 

gyakorlat után. Milyen tapasztalatokat szereztek? A megbeszélés 

során reagáljunk a gondolataikra.  

 

Kellékek - 

Megjegyzések a képzőknek   

Indításképpen mondjuk el, milyen fontos, hogy tudjunk magunkra úgy gondolni, mint 

gyermekekkel dolgozó, és a gyermekek játékát támogató szakemberekre. Mi magunk is 
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része vagyunk annak a környezetnek, amit a gyerekekkel együtt létrehozunk. Ugyanakkor 

nagyon fontos, hogy ebben a folyamatban saját magunkra és a kollégáinkra, mint önálló 

emberi lényekre is tudjunk tekinteni.  

Ez a páros gyakorlat lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy megosszák belső 

párbeszédüket egy őket meghallgató személlyel. Egyrészről a saját témáik is kitisztulnak 

önmaguk számára, hiszen az, hogy hangosan kimondunk valamit, már önmagában 

segíthet abban, hogy tisztábban lássuk az adott dolgot. Másrészről már az a tény 

különlegesnek számít, hogy valakitől 20 perc osztatlan figyelmet kapunk.  

Sokak számára elsőre ijesztően hangozhat ez a gyakorlat, esetleg nem tudják elképzelni, 

hogyan fognak 20 percet beszélni egy témáról. Bátorítsuk őket a részvételre, hiszen szinte 

mindenki számára nagyon felemelő élmény szokott lenni ez a gyakorlat. Általánosak az 

ilyen visszajelzések: „Nem is gondoltam volna, hogy ennyit tudok beszélni erről a témáról”, 

vagy: „Nem emlékszem mikor fordult elő velem utoljára, hogy valaki ilyen figyelmesen 

hallgatott engem”. 

Ha a miatt aggódnak, hogy hogyan fogják tudni tartani magukat a témához, akkor 

megnyugtatásnak mondjuk el, hogy csak a saját gondolatmenetüket kövessék. Nem gond, 

ha eltérnek az eredeti kérdéstől. Osszák meg azt, ami számukra fontos ebben a témában.  

Hangsúlyozzuk ki, hogy a hallgatónak tényleg nem kell semmilyen válasszal szolgálnia. 

Nehéz lehet nem reagálni verbálisan arra, amit hallasz, de ez a gyakorlat nem véletlenül 

van így kialakítva. Ez most nem egy hagyományos beszélgetés, ahol a beszélgetőtársak 

egymásnak válaszolgatnak. Ily módon a beszélő rendezni tudja a gondolatait, ahelyett, 

hogy mindig új gondolatmenetbe kéne kezdenie, amikor a partnere válaszol valamire, és 

ezzel eltérítené a saját gondolatait attól, amiről eredetileg beszélni akart. A hallgató 

reagálhat testbeszéd útján. Mosollyal, bólogatással, vagy hasonlóképp. A szavakat hagyjuk 

későbbre.  
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2. foglalkozás – Bevezetés az iskolai zaklatás (bullying) témájába 

Bemelegítés: Mi van a zsebemben? 

Bemutatkozás 

Cím  Mi van a zsebemben? 

Tanulási 

eredmények 

A résztvevők képesek lesznek: 

 Használni a képzeletüket, és szabadon beszélni a 

képzeletükben zajló folyamatokról 

Célzott korcsoport  

Időtartam 10 perc, a résztvevők számától függően. 

 

Módszer A résztvevők csoportban dolgoznak   

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészület  Csoportmunka körben, székeken. 

 

Instrukciók A résztvevők körben ülnek. A csoportvezető elmondja, hogy a 

résztvevők zsebeiben található dolgokból egy történetet fogunk 

szőni. Valami olyasmit fogunk elképzelni, ami a valóságban nem 

fér el az ember zsebében, de mivel a képzeletünkkel dolgozunk, 

most minden lehetséges.  

Az első résztvevő így szól a tőle jobbra ülő második résztvevőhöz: 

„nem tudod, mi van a zsebemben”.  

Szomszédja, a második résztvevő így válaszol: „de igen, egy...” – 

és kitalál valami nagyot, ami nem férne el senki zsebében.  

Erre az első résztvevő így válaszol: „Így van, és azért van nálam, 

mert...” – és kitalál egy történetet róla.  

Majd a második résztvevő a harmadikhoz fordul és a következő 

kérdést teszi fel: „és te tudod, mi van az én zsebemben?” 

Folytassuk ez alapján a kört. 

Kellékek  - 

 

Megjegyzések a képzőknek   

Ha egy nagy csoporttal dolgozunk, és korlátozott idő áll rendelkezésre, a résztvevők kis 

csoportokban is adhatnak egymásnak visszajelzést. 
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Ne szakítsuk félbe vagy zavarjuk meg azt, aki épp beszél.  

• Ne fejezzünk ki semmiféle ítélkezést.  

• Ne engedjük a résztvevőknek, hogy ítélkezést fejezzenek ki, vagy ítélkező 

magatartást tanúsítsanak.  

• Ne erőltessük rá egyik résztvevőt se a csoport előtti felolvasásra vagy beszédre: 

ennek saját akaratukból kell történnie.  

• Tartsuk tiszteletben a résztvevők számára szükséges időt. 

 Ezzel sok olyan történet tud kibontakozni, ami nevetésre és viccelődésre sarkall. A 

téma nyugodtan módosítható: Dolgok, melyek megrémítenek. Dolgok, melyek 

bánthatnak. Dolgok, melyeket az erdőben találhatunk stb. – attól függően, hogy milyen 

témát szeretnénk feldolgozni. 
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Mi az az iskolai zaklatás (bullying)? – videoklip 

 

Bemutatkozás 

Cím  Mi az az iskolai zaklatás (bullying)? 

Tanulási 

eredmények 

A kisfilmet megnézve a nézők könnyebben be tudják azonosítani, 

hogy mi tekinthető kortárs zaklatásnak 

Célzott korcsoport Felnőttek 

Időtartam 20 perc 

Módszer Plenáris 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészület  Állítsunk fel egy számítógépet és egy projektort, melyen 

bemutathatunk egy rövid videót az iskolai kortárs zaklatásról. 

Készüljünk fel arra, hogy az iskolai zaklatás dinamikájáról fogunk 

beszélni. 

Instrukciók Ez egy előadás, melyet az iskolai kortárs zaklatás fogalmával 

kapcsolatos beszélgetés követ. Először kérjük meg a résztvevőket, 

hogy üljenek le olyan módon, hogy jól lássák a levetített kisfilmet 

A videó megtekintése után beszéljünk a kortárs zaklatás 

definíciójáról és dinamikájáról, visszautalva a videóra is. 

Kellékek  Számítógép, projektor,  

Videó a kortárs zaklatásról: https://youtu.be/EIBz4Hv9Ke8 

Megjegyzések a képzőknek   

- 

  

https://youtu.be/EIBz4Hv9Ke8
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Saját történetek 

 

Bemutatkozás 

Cím  Iskolai zaklatás – saját történetek 

Tanulási 

eredmények 

A résztvevők önreflexiója a zaklatáshoz fűződő viszonyukkal 

kapcsolatban 

Célzott korcsoport Felnőttek 

Időtartam 40 perc 

Módszer Csoportmunka 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészület  - 

Instrukciók Kérjük meg a résztvevőket, hogy üljenek körbe. Mondjuk el, hogy 

az előző gyakorlattal bevezettük az iskolai zaklatás témáját. Eddig 

intellektuális szinten maradtunk, de fontos felfedeznünk a 

személyes kapcsolódásunk a témához. 

Kérjük meg a körben ülő résztvevőket, hogy osszák meg a 

zaklatáshoz fűződő viszonyukat: volt részük bármilyen 

zaklatásban gyerekként? Tudatában voltak akkor, hogy mi 

történik? Milyen érzések fűződnek most ezekhez a helyzetekhez, 

ha visszagondolnak rájuk? 

Míg a résztvevők beszélnek, jegyzeteljük le az elmondottakat egy 

nagy flipchart-papíron. Különösen az érzésekre és a dinamikához 

kapcsolódó elemekre összpontosítsunk, kevésbé a konkrét 

személyekre, akik épp beszélnek. Ezeket később a képzés végén 

felhasználhatjuk. 

Források  - 

Megjegyzések a képzőknek   

Néhány résztvevőnek nehéz lehet erről a témáról beszélni, de ennek ellenére fontos, hogy 

tisztában legyünk a zaklatáshoz fűződő viszonyunkkal, ideértve a személyes élményeket is, 

így tudatosabbak vagyunk, mikor a gyerekek zaklatásának témájával foglalkozunk a 

csoportjainkban. Itt már nem feltétlenül csak a kortárs zaklatásról fognak beszélni a 

résztvevők, lehet, hogy lesz olyan, akinek az élménye nem a kortársaihoz kapcsolódik. 

Hallgassuk meg ezeket is, de térjük ki rá, hogy ez a zaklatásnak egy másik formája. 
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Semmiképp se erőltessük rá senkire a témát, aki nem szeretne róla beszélni; ugyanakkor 

bátorítsuk a résztvevőket a nehezebb élmények felfedezésére is. 
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Véleményvonal: zaklatás-e vagy, sem? 

 

Bemutatkozás 

Cím  Véleményvonal: zaklatás-e, vagy sem? 

Tanulási 

eredmények 

Jobb reflexiós és megítélő képesség azzal kapcsolatban, hogy egy 

adott viselkedés kortárs zaklatásnak minősül-e. 

Célzott korcsoport Felnőttek 

Időtartam 20 perc 

Módszer Csoportmunka 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészület  Készítsünk két feliratot, és helyezzük őket el a szoba két végén. Az 

egyik feliraton az álljon, hogy „ZAKLATÁS”, a másikon pedig az, 

hogy „NEM ZAKLATÁS”. 

Instrukciók Mondjuk el a résztvevőknek, hogy amint láthattuk, nem mindig 

könnyű megállapítani egy viselkedésformáról, hogy zaklatásnak 

számít-e vagy sem. Ez fontos kérdés, mert a tanárok gyakran nem 

reagálnak a zaklatásra, mert úgy gondolják, „nem nagy ügy”, míg 

máskor még kisebb nézeteltéréseket is zaklatásnak tartanak. 

Ezért fontos ezeket a kérdéseket megvitatni, hogy képesek 

legyünk eldönteni, mikor kell közbeavatkozni. 

Kérjük meg a résztvevőket, hogy álljanak fel. Mondjuk el, hogy 

viselkedésformákat fogunk leírni, melyekkel kapcsolatban el kell 

dönteniük, hogy személy szerint zaklatásnak tartják-e, vagy sem. 

Itt inkább egy skáláról, semmint egy igen/nem válaszról van szó: 

ez alapján válasszanak maguknak pozíciót a szobában a két felirat 

között, melyek a skála két végét jelölik: ha a leírt viselkedést 

egyértelműen zaklatásnak tartják, álljanak közel a „ZAKLATÁS” 

felirathoz, míg ha egyáltalán nem tartják annak, a „NEM 

ZAKLATÁS” felirathoz álljanak. Ha nem tudják eldönteni, vagy 

úgy gondolják, hogy nem egyértelmű a bemutatott helyzet, 

álljanak a két felirat közé félúton. Miután egy eset leírását 

követően a résztvevők elfoglalták a helyüket a skálán, a képző egy 

játékmikrofonnal „meginterjúvol” 2-3 embert azzal kapcsolatban, 

hogy miért döntöttek egy adott pozíció mellett. Ezt követheti egy 

rövid beszélgetés az iskolai zaklatás iránti személyes hozzáállások 

közötti különbségekről, és arról, hogy mi alapján dönthetjük el, 

hogy mikor lépjünk közbe. 
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Források  

Linkek, segédanyagok, 

szükséges eszközök 

papír, filctoll 

viselkedések listája 

játékmikrofon (ez bármi lehet. Egy összetekert papír, egy banán, 

egy toll, stb.) 

Megjegyzések a képzőknek   

- 
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3. foglalkozás – Történetmesélés és kommunikáció I. 

„MYSTY” 

Bemutatkozás 

Cím  MYSTY – digitális történetmesélés 

Tanulási 

eredmények 

– a kritikai gondolkodás és döntéshozatali készségek fejlesztése 

– a csapatmunka előmozdítása és fejlesztése 

– történetalkotás és digitalizálás megtanulása 

Célzott korcsoport 12–18 éves kor 

Időtartam 120 perc 

Módszer - csoportos tevékenység 

- benti tevékenység 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészület  Győződjünk meg róla, hogy rendelkezésre állnak a szükséges 

alkalmazások és digitális eszközök.  

Instrukciók 1. lépés: Ötletelés csoportokban (történetkör) 

A történetkör egy lehetőség arra, hogy körben összegyűljünk, és 

bizonyos témákhoz kapcsolódó élményeket vagy történeteket 

osszunk meg (különleges családi pillanatok; különleges tárgyak az 

életemben; különleges emberek, akikkel találkoztam; kalandok és 

eredmények; különleges helyek az életemben; ünneplés az 

életemben).  

2. lépés: Történetünk megtalálása 

Gondold végig az ötleteidet, és keress két vagy három lehetséges 

történetet, melyet felhasználhatsz ebben a projektben. Vegyél 

kettő vagy három indexkártyát, vagy hajts egy A4-es lapot A5-ös 

méretűre, és írd le a történeteidet úgy, mintha egy barátodnak 

mesélnéd őket. Gyorsan írj, különösebb javítások, nagyobb 

átgondolás nélkül. 

3. lépés: A legjobb történet kiválasztása 

Most már van kettő vagy három lehetséges történeted. Ahhoz, hogy 

eldöntsd, melyiket használodd, válaszold meg az alábbi 

kérdéseket:  

- Véleményed szerint mit jelent a történet? Valójában miről 
szól? 
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- Mi a történet legfontosabb pillanata? Miről szól ez a 
pillanat? Megváltozott bármi ezután a pillanat után? 
Tanultál valami újat, vagy ért új felismerés? Igyekezz 
részletesebben leírni a pillanatot.  

- Milyen érzések kötődnek ehhez a történethez? 
 

4. lépés: Írd meg a történeted! 

Most itt az ideje elkészíteni a történetedet. Képzeld el, hogy egy 

barátodnak mesélsz. Használj kellően informális stílust, ami a 

szóbeli történetmesélésre emlékeztet. Használj egyszerű, rövid 

mondatokat. A történeted ne legyen hosszabb egy A4-es oldalnál. 

Nyerd el a hallgatóság figyelmét. Hogy tudod felkelteni a 

figyelmüket? Érdemes egy ütős kezdőmondattal indítani. Valami 

drámaival, viccessel, érdekessel, vagy olyannal, ami megmozgatja 

az érzelmeket. Hasznos tippek:  

• Az elbeszélés ajánlott hossza egy és három perc között van. 

• Ne feledd: egy történetnek van eleje, közepe és vége, ugyanakkor 

egy igazán jó történet nem feltétlenül követ időrendi sorrendet. A 

közepén is kezdheted, bedobva a hallgatóságot a mélyvízbe és 

onnan kibontva a történetet. Próbáld ki, hogy keresel egy 

kulcsfontosságú pillanatot a történetedben, és a második vázlatban 

onnan indítasz.  

• Ha összekapcsolod a történeted egy vagy több témával, az 

segíthet eldönteni, hogy a történet mely részleteit tartsd meg, és 

melyeket hagyd ki.  

• Olvasd újra az első vázlatot, és mutasd meg egy barátodnak. 

Sikerült átadni az érzéseidet? A megfelelő dolgokra 

összpontosítottál? Van bármi, ami nem világos vagy zavaros?  

• Kérj meg egy barátot vagy családtagot, hogy hallgassa meg vagy 

olvassa el a leiratot. Lehet, hogy olyan hibákat is észrevesznek, 

melyek felett te átsiklottál. (Ne aggódj, még a hivatásos 

forgatókönyvírók és újságírók is alkalmaznak lektorokat!) 

5. lépés: Képek kiválasztása 

Győződj meg róla, hogy rendelkezel a személyes képek 

közzétételéhez és megosztásához szükséges beleegyezéssel. Mindig 

kérj engedélyt, ha mások fényképeit használod!   

6. lépés: A történeted elkészítése 

Ahhoz, hogy meggyőző történetet gyárts, strukturálni kell a 

prezentációd. A történeted a következő elemekből áll majd:  

• egy vagy több kép (ha egyetlen képet használsz, pásztázhatsz rajta 

és ráközelíthetsz különböző részletekre a narráció alatt)  
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• a hangalámondás (voice-over)  

• esetleg a történet jelentését és érzelmeit fokozó zene  

Storyboard (forgatókönyv) készítése: Rajzolj storyboardot egy A3-

as lapon vagy egy számítógép használatával az alábbi példa szerint. 

Illeszd be a szöveget, és döntsd el, milyen képeket és effektusokat 

fogsz használni. Fénymásold le a képeket, hogy mozgatni tudd őket 

a storyboardon. Ha úgy érzed, hogy valamilyen háttérzene fokozni 

tudná a történetet, válassz egy hozzáillő zeneművet. A képek és a 

zene legyenek jogdíjmentesek! 

7. lépés: A történet rögzítése és szerkesztése 

Most pedig ideje elkészíteni a történeted. Különböző 

alkalmazásokkal rögzítheted a hangod, majd a hangalámondást, a 

képeket és bármi mást, amire szükséged lehet, hogy összeállítsd a 

történeted digitális videoklipjét. A mi tanácsunk: a kevesebb 

több! Próbálj ki egy egyszerű rögzítőeszközt és 

szerkesztőszoftvert, talán ez elég is lesz a történeted 

elkészítéséhez. Minél több funkciója van egy alkalmazásnak, 

annál bonyolultabbá válik a gyártási folyamat, és annál nagyobb 

eséllyel lépnek fel hibák benne. De persze, ha tudod, mit csinálsz, 

akkor hajrá! Tippek a hangalámondás felvételéhez: Válassz egy 

csendes helyet a szöveg felvételéhez, ahol te, vagy a történetet 

mesélő személy ellazulhat. A mikrofon ne legyen se túl közel, se 

túl távol. Beszélj lassan felvétel közben; ne siess. A 

hangalámondást a mobiltelefonodon is felveheted; fontos, hogy 

elég jó mikrofonja legyen ehhez a feladathoz. Ha az iskolának 

vannak jó mikrofonjai, azokat is használhatod. Ami a 

legfontosabb: hallgasd meg a felvételt, és ellenőrizd a hangerő 

szintjét (se túl magas, se túl alacsony ne legyen), a háttérzajokat 

és más beszűrődő neszeket. Nem kell, hogy tökéletes legyen a 

felvételed, csak győződj meg róla, hogy átadja a történetet és az 

érzéseket! Ha hibázol, ne aggódj. Állj meg ott, ahol tartasz, és 

olvasd fel újra az adott bekezdést. Később megszerkeszthetjük a 

hanganyagot, és kivághatunk minden hibát. Talán pár helyen 

változtatnál is: ez is teljesen rendben van. Ezt előre beszéld meg a 

tanároddal, hogy teljes mértékben fel tudjon készülni a felvétel 

előtt! Tippek a digitális történet létrehozásához: Sokféle 

alkalmazás létezik, mellyel összeállíthatod a digitális történeted. 

A Knovio (https://www.knovio.com/) és az Office Mix 

(https://mix.office.com/enus/Home) segítségével a feltöltött 

prezentációs fájl minden diájához közvetlenül mondhatsz fel 

hanganyagot. Az hanganyagot később újra felveheted diánként. 

Az Audacity (http://www.audacityteam.org/) egy ingyenes és 

könnyen használható szoftver a hangalámondás felvételéhez és 

szerkesztéséhez. A Mac számítógépeken található iMovie 

videószerkesztő alkalmazás is hasznos. Windows-számítógépek 

esetén egy kicsit nagyobb kihívás ingyenes és könnyen 
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használható videószerkesztő szoftvert találni. A legjobb, ha olyan 

egyszerű és könnyen használható megoldások mellett maradsz, 

mint a Knovio vagy az Office Mix. Ha ennél haladóbb szintű 

Windows-os videószerkesztő szoftverre van szükséged ahhoz, 

hogy rendesen el tudd a történetet mesélni, a Windows Movie 

Maker megfelelő alkalmazás lehet – de ehhez már nincsenek 

frissítések. A Shortcut (https://www.shotcut.org/) szintén 

ingyenes videószerkesztő szoftver, de ennek használatával 

kapcsolatban a diákoknak korábban vegyes tapasztalataik voltak. 

8. lépés: A történet közzététele 

Mielőtt közzéteszed a történeted, ellenőrizd, hogy minden úgy néz 

ki benne, ahogyan szeretnéd. Videóformátumban kell majd 

exportálnod a történetet (MP4, MOV, WMV, MKV, ...). Ez NEM a 

videóprojekt fájllal megegyező fájl. Vagy online (privát módon) is 

megoszthatod a videót, amihez egy linket is kapsz. Ezután mutasd 

meg a tanárodnak, a barátaidnak, a családtagjaidnak és 

másoknak, hogy visszajelzést kaphass. Még ezen a ponton is 

változtathatsz a történeten, de amint teljes mértékben 

közzéteszed és kinn van a nagyvilágban, kicsit már nehezebb lesz 

módosítani rajta! Közzététel előtt győződj meg róla, hogy 

rendelkezel – lehetőleg írásos – engedéllyel a képek, a zene, a 

hangeffektusok stb. használatához! 

Kellékek • Papír, tollak 

• Knovio – https://www.knovio.com/  

• Office Mix a Microsoft PowerPoint-hoz – 
https://mix.office.com/en-us/Home 

• Hangrögzítő (Windows-os hangrögzítő vagy külső 
hangrögzítő szoftver, pl. Audacity, telefonos hangrögzítő, pl. 
Voice Memos vagy Audio Recorder) 

• Videó- és audioszerkesztő alkalmazás (pl. iMovie, Shortcut, 
Audacity, Windows Movie Maker, Vimeo) 

Megjegyzések a képzőknek   

Nem könnyű feladat kitalálni egy történetet. Ha a résztvevőknek nehézségeik akadnak, 

segítsünk nekik kreatív megoldásokat találni, különösen az ötletelés első szakaszában, 

felhasználva a saját élményeiket, emlékeiket.  

  

https://mix.office.com/en-us/Home
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Életút lépésről lépésre 

Bemutatkozás 

Cím  Lépésről lépésre 

Tanulási 

eredmények 
- Egymás megismerése 
- Annak megértése, hogy a múlt hogyan befolyásolta a 

jelent  

Célzott korcsoport 12–18 éves kor 

Időtartam 45 perc 

Módszer Vegyes gyakorlat: egyéni és csoportmunka  

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészület  Adunk minden résztvevőnek egy nagy papírlapot, és megkérjük, 

hogy rajzoljon rá egy kanyargó útvonalat, majd pedig egy kört az 

útvonal közepére. Az útvonal bal oldalára írják azt, hogy „a megtett 

út”, a jobb oldalára pedig azt, hogy „az előttem álló út”. 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukciók 1. szakasz – "Lépésről lépésre” technika: 1. lépés: 

„Visszatekintés” (15 perc) 

1. Kérjük meg a résztvevőket, hogy egy kis gondolkodás után 
helyezzenek el a származásukkal kapcsolatos dolgokat: helyek, 
kultúra, nyelv, spirituális hatások 

2. Reflektáljanak arra is, kik kísérték őket ezen az úton: barátok, 
családok, spirituális vezetők, háziállatok;  

3. Azonosítsanak és rajzoljanak le két mérföldkövet és két 
akadályt, mellyel útjuk során találkoztak: kulcsfontosságú 
dolgokat, melyeket elértek, illetve, hogy hogyan győzték le az 
akadályokat; 

4. Kérjük meg őket, írjanak le három készséget, melyet idáig 
elsajátítottak (pl. kommunikáció, képesség a nyomás alatti 
munkavégzésre, időmenedzsment, vezetői képességek), illetve 
olyan alkalmakat, ahol ezen készségeket bizonyították.  

5. Kérjük meg őket, hogy rajzoljanak le három szimbólumot, 
melyek a hobbijaikat jelképezik. 

A megtett út  
Az előttem álló út 

MA 
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2. szakasz: „Lépésről lépésre” technika: 2. lépés: 

„Előretekintés” (20 perc) 

1. Kérjük meg a résztvevőket, hogy írják le az útvonal végéhez 
kapcsolódó reményeiket és kívánságaikat. Legyenek a 
karrierhez kapcsolódó törekvéseik a középpontban.  

2. Milyen félelmeik vannak a jövővel kapcsolatban? Próbálják 
meg ezeket lerajzolni.  

3. Kérjük meg, hogy nevezzenek meg olyan dalokat, 
zeneszámokat, melyeket magukkal visznek jövőbeli 
életútjukra. Fejtsék ki bővebben, hogy miért ezeket a dalokat 
választották, mit jelentenek ezek a számukra, és ezt jelezzék az 
útvonal mellett.  
 

„Lépésről lépésre” technika: 3. lépés: „Az út megosztása” 

(10 perc – a megjegyzésekre szánt szakasz) 

1. Miután mindenki megrajzolta az „életútját”, adjunk időt a 
résztvevőknek, hogy körbesétálhassanak, és mások történeteit 
is megnézhessék.  

2. Hívjuk össze a résztvevőket egy körbe, és egy önként vállalkozó 
ossza meg történetét. 

3. Zárjuk a gyakorlatot arra vonatkozó reflexióval, hogy hogyan 
érezték magukat a gyakorlat során, melyek voltak a 
legnehezebben beazonosítható szempontok, sikerült-e valami 
újat felfedezniük, vagy kifelejtettek-e bizonyos kulcsfontosságú 
elemeket.  

4. A tanárok megosztják a diákokkal a javaslataikat és 
tanácsaikat, illetve javasolják, hogy forduljanak 
karriertanácsadóhoz ha további segítségre volna szükségük a 
karrierútjukkal kapcsolatban. 

 

Kellékek  https://tellyourstorymap.eu/wp-content/uploads/2019/01/tys-

io2-en.pdf 

  

https://tellyourstorymap.eu/wp-content/uploads/2019/01/tys-io2-en.pdf
https://tellyourstorymap.eu/wp-content/uploads/2019/01/tys-io2-en.pdf
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Értő figyelem 

Bevezetés 

Cím  Értő figyelem 

Tanulási 

eredmények 

- A résztvevők megértik, a különböző kommunikációs 
eszközök hogyan segíthetik / gátolhatják a bizalom 
kialakulását 

- A résztvevők tudatosabbá válnak a kommunikációs gátak 
és a ssegítő kommunikáció használatával kapcsolatban 

Célzott 

korcsoport 

16+ 

Időtartam 15 perc 

Módszer Előadás 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészületek  - 

Instrukciók 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 

Fenyegetés 
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Kioktatás 

Tanácsadás  

Saját történetek 

Logikus érvelés 

Bíztatás 

Kritizálás 

Viccelődés 

Minősítés/Címkézés 

 

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 

Kellékek Segédanyag az Értő figyelem eszközeiről és a Kommunikációs 

gátakról 
Megjegyzések a képzőknek   

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.  

  



 

KITE Fighters – Foglalkozásterv  33 / 73 

. 

 

 

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. A kiadvány a szerzők 

nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű 

felhasználásért. 

 

Segédanyag: ÉRTŐ FIGYELEM 

 

Mi is az aktív hallgatás / értő figyelem? 

• Olyan kommunikációs jártasság,  

– amely segít az embereknek a problémák megoldásában, 

– a befogadó átveszi a közlő kommunikációra való szükségletét,  

– ehhez a befogadónak a másik ember helyébe kell képzelnie magát (Gordon). 

Miért hasznos az értő figyelem? 

• Nyílt kommunikációs légkört teremt, 

• fokozza a partnerek közötti bizalmat, 

• a befogadó megérti, hogy a közlő mit érez, illetve gondol a problémával kapcsolatban. 

Az aktív hallgatás / értő figyelem eszközei 

• Apró verbális reakciók („értem”, „igen”, „aha”) 

• Érzelmek visszatükrözése („Szomorúnak tűnsz.”, „Ez dühítő!”) 

• Parafrazeálás (átfogalmazás) („Tulajdonképpen megsértődött azon, hogy ezt mondtad.”) 

• Értelmezés, tisztázás („Jól értem, hogy ekkor még nem volt a teremben?”) 

• Feltárás (nyílt kérdések) („Hogyan reagáltál, amikor ezt mondta neked?”) 

• Visszaismétlés („… És akkor kiviharzott.”) 

• Informálás („Ezt a telefonszámot hívhatod éjjel-nappal, ha segítségre van szükséged.”) 

• Megerősítés („Jól tetted, hogy nem hagytad, hogy kihasználjanak.”) 

• Énfeltárás („Én is ismerem, milyen érzés, amikor semmibe vesznek.”) 

• Összefoglalás („Tehát összevesztél a barátoddal, és most egyedül érzed magad.”) 

Kommunikációs gátak 

• Parancsolás, utasítás, irányítás („Ezt most azonnal hagyd abba!”) 

• Figyelmeztetés, fenyegetés („Ha még egyszer meghallom, hogy így beszéltél, teszek róla, 

hogy a szüleid is meghallják!”) 

• Prédikálás, megleckéztetés, „kellene” és „jobb lenne, ha” („Jobban tetted volna, ha csendben 

maradsz.”) 

• Tanácsok, javaslatok vagy megoldások ajánlása („Egyszerűen ne válaszolj neki, hagyjad, 

mondja, amit akar, ne izgasd magad.”) 
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• Tanítás, kioktatás, logikus érvelés („Ha látja rajtad, hogy ilyen hatással van rád, akkor csak 

megerősíted abban, hogy érdemes ilyeneket mondania neked. Ha azt szeretnéd, hogy abba 

hagyja, akkor ez a viselkedés nem megfelelő.”) 

• Bírálat, kritizálás, helytelenítés, biztatás („Azért te sem viselkedtél valami szépen. Mit vártál, 

mi fog történni?”) 

• Visszavonulás, kizökkentés, gúnyolódás, humorizálás, a figyelem elterelése („Persze, majd a 

sírás megoldja a problémákat.”) 

• Címkézés („Te mindig is ilyen nyámnyila voltál.”) 

  



 

KITE Fighters – Foglalkozásterv  35 / 73 

. 

 

 

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. A kiadvány a szerzők 

nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű 

felhasználásért. 

 

4. foglalkozás – Történetmesélés és kommunikáció I. 

Bemelegítés 

Bemutatkozás 

Cím   Hangulatoldás  

LÁTOK – VAGYOK 

 

Tanulási 

eredmények 

Önreflexió, tudatosság, képzelőerő 

 Önismeret és a jelenlegi hangulat/helyzet megismerése 

Célzott korcsoport Bármilyen korcsoport  

Időtartam A csoport méretétől függően  

30 perc  

Módszer Osztályteremben, szabadban, párban. 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészület  - 

Instrukciók Kérjük meg a résztvevőket, hogy írják fel egymás alá 1-től 10-ig a 

számokat. Ezután írják azt minden szám után, hogy „Látok…” Így 

fog kezdődni mind a tíz mondat, melyet a résztvevők le fognak 

írni. 

Ha van erre lehetőség, tegyenek egy sétát odakinn, nézzenek szét, 

és írjanak le dolgokat, amiket látnak, például: Látok egy hidat. 

Látom a napot. Látok egy férfit, aki kutyát sétáltat. Látok 

néhány fát. Ha nincs lehetőség kinn sétálni, az ablakon is 

kinézhetnek, és leírhatják, amit látnak, akár odakinn, akár 

odabenn. Például: Látok egy lámpát. Sok könyvet látok. Havat 

látok. 

Ezután hívjuk ismét össze a résztvevőket, és kérjük meg őket, 

hogy változtassák meg a mondatokban a „látok” igét a „vagyok” 

igére. Most tehát már így hangzanak a mondatok: Egy híd 

vagyok. A nap vagyok. Férfi vagyok, aki kutyát sétáltat. 

Kérjük meg, hogy válasszanak ki ötöt a mondataik közül, mely 

szerintük valamilyen módon illik rájuk, és magyarázzák el a 

többieknek, miért lett belőlük híd, nap, a kutyáját sétáltató férfi 

stb. 
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Források  Papír, ceruzák 

Megjegyzések a képzőknek   

 

Érdemes lehet a résztvevőket arra kérni, párban dolgozzanak, mielőtt megosztják 

mondataikat az egész csoporttal.  

A résztvevők: 

- - megismerik egymást  
- - jobban tudnak kapcsolódni a bennük rejlő örömhöz és kreativitáshoz 
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Életfonal 

Bemutatkozás 

Cím   A történet fonala – az élet fonala 

Tanulási 

eredmények 
• A történetmesélés aktusát sok kultúrában egy fonal 

kigombolyításának képén keresztül jelenítették meg. 

• A mítoszokban a káoszból, sötétségből és 
felfordulásból a MITOSZ-t követve találjuk meg a 
kiutat (ókori görög szó, mely Freudon keresztül került 
be szóhasználatunkba). A mitosz volt az a fonal, 
melyet követve Thészeusz kiszabadult a sötét 
LABIRINTUS-ból. 

• Az ókori görög mitológiában három moira szövi az 
emberi élet fonalát, irányítja annak gombolyodását, 
majd végezetül elvágja azt, így hozva el a halált. 

• Észak-Európa mágikus meséiben a hősök az erdőkben 
ilyen varázsfonalakat követve buknak el és 
szenvednek – vagy szabadulnak ki sikeresen. 

• A modern művészetben – festményeken, versekben, 
filmekben stb. – ismét találkozunk ezzel az –általában 
vörös színű – fonállal. 

 

• A nyelv teremtményei vagyunk: a nyelv megelőzi és 
befogadja a szubjektumot. 

• Minden szubjektum számára különböző jelentése van 
minden szónak. 

• A szavak a testben rezonálnak, és hatással vannak rá. 
• A szavakkal történő beszédtől, önkifejezéstől 

megkönnyebbülhetünk, de a szavak kimondása a 
stabilitásunk elvesztésével is járhat. 

• Szavakat formálunk és szavakkal fejezzük ki magunkat, 
hogy meghalljanak és felismerjenek minket. 

• Szavakat mondunk, hogy szubjektumként összekössük a 
történetünk epizódjait. 

• Szavakba öntünk, hogy megzabolázzuk a vágyakat. 
 

 

Célzott korcsoport - 

Időtartam 40 perc, a résztvevők számától függően. 

 

Módszer A résztvevők csoportban dolgoznak. 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészület   
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Instrukciók 1) GYAPJÚHÁLÓ 

Cél: kollektív történet létrehozása, majd véleményünk kifejezése a 

történetről, a karakterekről, egyetértés/nézeteltérés stb.   

 

Körben ülünk, a facilitátor egy gombolyagot tart, és elkezd egy 

történetet. A kezdőmondat legyen nagyon nyitott, például: 

„Egyszer egy olyan helyen jártam...”. Ezután a gombolyag végét 

magánál tartva továbbadja azt a következő személynek, akinek 

folytatnia kell a történetet, és így tovább. Ebből végül egy háló 

alakul ki, melyet a résztvevők szőttek, és egy történet, melyet ők 

hoztak létre. 

Háló: Célja kapcsolatban maradni azzal, ami történik, 

illetve kapcsolatban maradni a kollektív alkotás 

gondolatával. Ily módon segít az itt és most-ban maradni. 

Vélemény kifejezése: hasznos lehet saját élményeinkről 

úgy beszámolni, hogy nem térünk ki közvetlenül azokra a 

tényekre, melyek fájdalmat okozhatnak. 

 

2) TÖRTÉNETMESÉLÉS 
Cél:   

EZ A GYAKORLAT ANYAGOT ÉS SZERKEZETET BIZTOSÍT A 

PSZICHOANALITIKUS UTÁNKÖVETÉSRE (vagy csoportban, 

vagy az analitikus párban) 

A személyes történet megjelenítése a térben  

Folytatólagosságot és jelentést találni az életeseményekben 

Az élet „hullámvölgyeinek” megjelenítése és az azok 

értékelésének, illetve a nagyobb eseményekre adott érzelmi 

reakciónak meghatározása. 

Az élet „fordulópontjainak” tetten érése. 

A „kimondatlan / non-dit” pontjainak és határainak 

meghatározása, és az az elkerülés és fájdalom sötét pontja helyett 

az intimitás és szabadság tereként történő megélése. 

A személyes életút egységessé tétele, és a testi és pszichés 

érzetektől való távolítás pontjainak meghatározása 

Az áldozattá válás (viktimizáció) elleni küzdelem. 

Segítségnyújtás a résztvevőknek abban, hogy ne egy áldozat, 

hanem egy döntéseket hozó, aktív cselekvő szemszögéből 

érzékeljék az életüket. 
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 Ha csoportos gyakorlatként mutatjuk be, az játékossá teheti a 

múlttal kapcsolatos reflexió folyamatát, ami így nem fordul át a 

múlton való rágódásba. 

A személyes történet újrastrukturálása, ami így egy új – és 

remélhetőleg jobban alkalmazkodó – társas és esetleg személyes 

IDENTITÁS kialakítására ösztönöz. 

1. A csoport minden tagja elvesz egy színes fonalat, egy ollót 
és egy celluxot. 

2. Arra kérjük őket, hogy reflektáljanak az életükre 
születésüktől a jelen pillanatig. Ez egy egyéni és beszéd 
nélküli gyakorlat, mely 5 percig tart. 

3. Először hozzáragasztják a fonal elejét valamihez. Lehet ez 
a föld, a fal, a plafon, egy szék, bármi, ami megtalálható a 
térben. Ezzel a gesztussal bemutathatják, hogy 
véleményük szerint a születésük pillanata csúcspont vagy 
mélypont volt-e. A „mélypont” és a „csúcspont” fogalmai 
az egyéntől függenek és utalhatnak pszichológiai, 
történelmi, egészségügyi vagy pénzügyi mélypontokra és 
csúcspontokra. A facilitátornak/terapeutának nagyon 
nagy gondot kell fordítania arra, hogy ne vezessen, 
célozgasson, sugalljon egy adott értelmezést, és el kell 
tántorítania a résztvevőket minden olyan 
kommunikációtól, mely aktív és passzív szerepeket 
eredményezhet. Mindenkinek képesnek kell lennie 
felelősséget vállalnia a döntéseiért. 

4. A résztvevők továbbra is emeljék fel vagy engedjék le a 
fonalat, celluxszal rögzítve azt, valahányszor irányt vált. A 
földnél nem mehetnek mélyebbre, de használhatnak 
létrát, hogy a plafonig emelkedjenek. 

5. A gyakorlatvezető javasolhatja, hogy tegyenek celluxot az 
életük jelentős pillanataihoz, pl. iskolakezdés, szerelem, 
diplomázás, állás találása vagy elvesztése. Ezek a pontok 
általában utazások kezdetei, megállók és elidőzések, 
veszélyek és segítségkérések. 

6. 30 perc után az egész szobát be kell, hogy hálózzák a 
fonalak. A gyakorlat vége előtt 5 perccel figyelmeztetjük a 
résztvevőket, hogy hamarosan lejár az idő. Ha valakinek 
még szüksége van még egy kis időre, azt adjuk meg neki. 

7. A gyakorlat végén a csoport tagjai gondolkodjanak el 
művükön. Hozzáfűzhetnek gondolatokat, kérdezhetnek 
nyilvánosan vagy négyszemközt. Mindenkinek jogában 
áll válaszolni, vagy elutasítani a válaszadást. 

8. A facilitátor/terapeuta kérjen engedélyt, mielőtt 
bármelyik fonalat lefényképezi. 

9. A fonal útjának magyarázata ideális esetben segít 
strukturálni a kontemplatív történetmesélés folyamatát. 
Ezután kérdezzünk meg minden résztvevőt, hogy 
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szeretnék-e elmesélni a fonaluk mögötti történetet; ha 
bizonyos pontokat szeretnének kihagyni és maguknak 
megőrizni, akkor mondjanak ennyit: „láthatjátok, hogy itt 
csúcspontra/mélypontra értem, de erről nem szeretnék 
beszélni”. 

10. Végül minden résztvevőnek fel kell ajánlani – ideális 
esetben – annak a lehetőségét, hogy a gyakorlat során 
felmerülő kérdéseket négyszemközt megbeszélhesse egy 
pszichoanalitikussal, terapeutával. 

11. A foglalkozást – a kialakult feszültségtől vagy 
nyugalomtól függően – lezárhatjuk a fonalról vagy a 
labirintusról szóló rövid mítosszal, melyet a 
facilitátor/mesélő ajánl fel. 

Források  

 

Hangfelvevő, gombolyag. 

Élénk színű fonalgombolyagok, cellux, olló, székek és asztal, létra, 

kötél, toll, és különböző méretű (A4-nél nem nagyobb) papírok 

Megjegyzések a képzőknek   

 

A görög mesék hagyományos kezdősora így szól: „orsó köré tekerve a vörös fonal: 

rúgj belé, hadd pörögjön, a történet is elkezdődjön”. 

Sok nyelvben közvetlen kapcsolat van a „szó” és a „fonal” fogalmai között.  

 A történetek „fonódnak” vagy „kötik” őket, a mesélő pedig „szavakat sző”. 
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Empátia-labor 

Bevezetés 

Cím  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. 

Célzott korcsoport 16+ 

Időtartam 120 perc 

Módszer Kiscsoportos gyakorlat 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészületek  -  

Instrukciók 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. 

Kellékek 

 

Segédanyag az Értő figyelem eszközeiről és a Kommunikációs 

gátakról 
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Megjegyzések a képzőknek   

Tudatosítsuk a résztvevőkben: a kommunikációs eszközök gyakorlásának fő célja az, hogy 

teljes mértékben elsajátítsák ezeket, és használják is a gyerekekkel, fiatalokkal való 

kommunikációjuk során! Utaljunk vissza az előző gyakorlatra és mutassunk rá, hogy ez a 

fajta kommunikáció nagy valószínűséggel különbözik attól, amit megszoktak, hiszen a 

nevelő szerepét általában az instrukciók adásával hozzák kapcsolatba! 

 

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? 
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5. foglalkozás – mesék és narratív identitás 

Mese a metamorfózisról 

Bemutatkozás 

Cím  Mese a metamorfózisról – Lotilko szárnyai 

Tanulási 

eredmények 

Munka a személyes rezilienciával a Lotilko című mese 

segítségével. (A workshop a Boldizsár Ildikó által kifejlesztett 

Metamorphoses Meseterápiás Módszerre alapul.) 

Célzott korcsoport 8+ 

Időtartam 75-90 perc 

Módszer Csoportmunka 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészület  Készítsük elő a termet a korcsoportok szerinti variációk 

alapján 

Tanuljuk meg / nyomtassuk ki a történetet 

Instrukciók A korcsoportok szerinti variációk: 

6–11 éves gyerekek: 

Letakarjuk a földet kék anyaggal az ajtótól a 

mesefoglalkozáshoz kialakított, párnákból és 

matracokból álló körig. A kék anyag lesz a „tenger, mely 

a mesék földjéhez vezet”. 

1. A gyerekek lesznek a „nyáj”, akik a tenger fölött 
elrepülve belépnek a foglalkozás helyszínére. 

2. Tegyenek úgy, mintha az üveghegyen másznának 
vagy kúsznának át, mely elválaszt minket a tértől. (Az 
üveghegyen is túlról jönnek…) 

3. Ezután leülünk a körbe, és a mesélő megkérdezi 
tőlük, hogy utaztak-e már repülőgéppel. Szeretnének-
e inkább tudni maguktól repülni? Hallottak-e már 
olyan történetet, amiben valaki repült? (Például 
Ikarusz története.) 

4. „Hoztam magammal egy történetet egy férfiról, aki 
repülni akart. Szeretnétek meghallgatni?” 
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Történetmesélés szünet nélkül, fejből (és nem 
papírról), a szemkontaktus fenntartásával. 

5. Beszélgetés arról, hogy a történet különböző 
szakaszaiban hogyan érezte magát Lotilko. Mi 
történt? Mik voltak az érzései? Mit csinált? Máshogy 
kellett volna cselekednie? 

6. Beszélgetés arról, hogy mit jelent az életünkben a 
„repülés” (álmaink megvalósítása). Milyenek azok a 
tollak, melyekkel jól lehet repülni? Melyek azok a 
készségek / képességek, melyek hasznosak lehetnek? 

7. Adjuk nekik oda a tollakat és a színezőeszközöket, 
kérjük meg őket, hogy színezzék be a tollakat, és 
gondolkodjanak el róla, mik az ő szárnyaik. 

8. Hagyjuk őket a saját tempójukban dolgozni, és 
kérdezzünk rá, hogy szeretnének-e valamit 
megosztani a csoporttal. Ha akad jelentkező, akkor 
hagyjuk őt beszélni. 

9. Kérjük őket meg, hogy egyesével „szálljanak ki” a 
teremből, a „mesék földjének tengerén” át. Vigyük 
magunkkal a tollaikat. Várjunk az ajtónál, amint 
átrepültek a „tengeren”, és mielőtt kimennek, 
mutassák meg (csak nekünk) a tollukat, és osszanak 
meg legalább egy „tollat” a személyes repülésükből. 
Kívánjunk nekik szerencsét az álmaikkal. 

Fiatalok (12–18 év) és felnőttek: 

1. Készítsük elő a termet úgy, hogy körbe lehessen ülni. 
Díszítsük a kör közepét egy égről, madarakról, vagy 
bármi ehhez kapcsolódó szóló anyaggal. 

Tegyünk le Dixit-kártyákat egy közeli asztalra 
(legalább kétszer annyit, ahány résztvevő van). 

2. Hívjuk be az embereket egyesével a szobába. 
Kérdezzük meg őket, hogy érezték-e valaha úgy az 
életük során, hogy zaklatják, bántják, vagy 
diszkriminálják őket. Kérjük meg őket, hogy 
válasszanak egy olyan Dixit-kártyát, mely valamilyen 
módon ezt jelképezi. 

3. Mikor mindenki megérkezett, biztassuk őket kártyáik 
és történeteik megosztására. Semmi sem kötelező! 
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4. Amikor befejezték, kérdezzük meg őket: kívánták-e, 
hogy bárcsak elrepülhetnének ezekből a helyzetekből. 
Ehhez szárnyakra van szükség. Alakítsunk ki párokat. 
Kérdezzük meg, hogy mindenkinek rendben van-e, 
ha érintést kap a párjától. Amennyiben igen, a pár 
egyik tagja röviden masszírozza meg a másik 
„szárnyát”, például a vállát, lapockáját, karjait. 
Legyen a résztvevőknek elengendő tere a 
mozgolódáshoz. A pár azon tagja, akinek „szárnya” 
van, mozogjon, míg a másik gondját viseli, 
különösen, ha az előbbi a szemét is becsukja.  
Cseréljenek helyet. 

5. A résztvevők osszák meg a tapasztalataikat. 

6. „Van nálam egy történet egy férfiról, aki el akart 
repülni. Szeretnétek meghallgatni?” Történetmesélés 

7. A történet után a résztvevők csukják be a szemüket. 
Lassan, meditatív hangon, kérjük őket a 
következőkre: „Emelj ki egy illatot a történetből!.... 
Emelj ki egy színt! ..... Emelj ki valamilyen tárgyat! 
..... Emelj ki egy érzelmet! Nézz körbe! Hol vagy a 
történetben?” 

8. Annak megbeszélése, hogy miket emeltek ki a 
történetből, és hol látják magukat abban. Mi Lotilko 
feladata? Mi az ő feladatuk az életben? 

9. A papírok és színezőeszközök átadása után kérjük 
meg őket, hogy színezzék be a rajzon tollakat, és 
reflektáljanak arra, hogy mit jelentenek a tollaik a 
személyes repülésükben. 

10. Dolgozzanak a saját tempójukban, és kérdezzünk rá, 
hogy szeretnének-e valamit megosztani a csoporttal. 
Ha akad jelentkező, akkor hagyjuk őt beszélni. 

11. Kérjük őket meg, hogy egyesével „repüljenek” ki a 
teremből. Vigyék magukkal a szárnyaikat is. Várjunk 
az ajtónál, amint átrepültek a „tengeren”, és mielőtt 
kimennek, mutassák meg (csak nekünk) a tollukat, és 
osszanak meg legalább egy „tollat” a repülésükből. 
Kívánjunk nekik szerencsét álmaik megvalósításához. 
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Kellékek 

 

Dekorációk, kék anyag, matracok, és párnák, melyekre le 

lehet körben ülni, színes tollak/ceruzák/filctollak stb., egy 

toll körvonala a résztvevők számánál több példányban 

kinyomtatva 

Megjegyzések a képzőknek   

 

- 

  



 

KITE Fighters – Foglalkozásterv  47 / 73 

. 

 

 

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. A kiadvány a szerzők 

nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű 

felhasználásért. 

 

Narratív identitás, keretek 

 

Bemutatkozás 

Cím  Narratív identitás 

Tanulási 

eredmények 

A narratív identitás fogalmának és jelentésének megismerése, és 

a történetek használata annak fejlesztéséhez. 

Célzott korcsoport felnőttek 

Időtartam 60 perc 

Módszer Plenáris előadás 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészület  -  

Instrukciók Ez egy előadás, amely után beszélgetünk a narratív identitás 

elméletéről, illetve arról, hogy hogyan fejleszthető a narratív 

identitás a mesék segítségével.. 

Kezdjük a foglalkozást azzal, hogy előadást tartunk a narratív 

identitás pszichológiai hátteréről (arról, hogy a saját magunkról 

alkotott történetek hogyan építik fel a személyes identitásunkat) 

és arról, hogy az identitásban beálló változás milyen hatással 

lehet az egymáshoz való viszonyulásunkra. 

Mutassuk be, hogy a mesék hogyan alakítják identitásunkat, és 

hogyan használhatunk meséket pedagógiai keretek között a 

tanulók identitásának megerősítése érdekében. Mutassuk be a 

keretek fogalmának fontosságát a meseterápiában, és azt, hogy a 

keretek hogyan kapcsolódnak az önmagunkon végzett munkához 

szükséges megfelelő környezet megteremtéséhez (biztonságos tér, 

átmeneti tér).  

A körülbelül 30 perces előadás után beszéljük meg a fentieket a 

csoporttal egy plenáris foglalkozáson. Kérdezzük a résztvevőket a 

saját – akár gyerekkori – élményeikről, és válaszoljuk meg 

minden kérdésüket a mesék pedagógiai keretek között történő 

használatáról. 

Kellékek  A narratív identitáshoz, történetmeséléshez és a keretekhez 

kapcsolódó segédanyagok 

Megjegyzések a képzőknek   
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Készüljünk fel a narratív identitás témájából. 
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6. foglalkozás – szimbólummunka 

Bemutatkozás 

Bemutatkozás 

Cím  “SAJÁT SZIMBÓLUMDOBOZUNK ELKÉSZÍTÉSE” (a bevezető 

foglalkozás része: a résztvevőket tájékoztassuk előre, hogy hozzanak 

magukkal szimbólumokat, azaz apró tárgyakat, amiket valamiért 

magukhoz közel állónak éreznek) 

Tanulási 

eredmények 

− Szimbólumokkal végzett munka (bevezetés) 

− Csapatépítés 

Célzott korcsoport minden korcsoport 

Időtartam minimum 1 órás felkészülési idő; majd folyamatos munka 

Módszer − Csoportos gyakorlat 

− Benti gyakorlat (esetleg a szabadban, ha a természetben 
keresünk szimbólumokat) 

A „SAJÁT SZIMBÓLUMDOBOZUNK ELKÉSZÍTÉSE” elnevezésű 

bevezető foglalkozás két szempontra összpontosít: 

1) A szimbólumdoboz elkészítése a szimbólummunkával való ismerkedés 

első lépése mind a pedagógusok, mind a diákok esetén  

2) Gyakorlati háttér: Egy szimbólumgyűjteményre lesz szükség ahhoz, 

hogy az ezt követő gyakorlatokkal  tovább mehessünk. 

A gyakorlat a csapatmunkát erősíti, hiszen mindenki kap egy kis feladatot 

a csoportban, és a dobozok tervezése a kreativitásukat is serkenti. 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészület  A tanárok számára: olvassuk el a szimbólummunkáról szóló ismertetőt. 

Instrukciók Ez az egyszerű feladat, mely során az osztályközösség a tanárral közösen 

szimbólumdobozt készít, preventív gyakorlat a következő célokkal:  

 

− 1) Az osztályközösség megtanulja,  hogy egy projektbe úgy az 
igazi, ha mindenki közösen vesz részt benne 

− 2) A tanár és a diákok megbeszélik, mik a szimbólumok a saját 
nézőpontjukból, és hogy mit jelentenek számukra személyesen. 

− 3) Sikerélményt okoz, ahogy az idő előrehaladtával egyre 
gyűlnek a szimbólumok a dobozban, és ezzel a közös projekt is 
fejlődik. 
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− 4) A gyakorlati haszon: Szükség van bizonyos mennyiségű 
szimbólumra ahhoz, hogy később is jól tudjuk használni őket, 
akár egy nagyobb csoportban is. 
 

A tanárok kapnak egy rövid bevezető szöveget a szimbólummunkáról 

általánosságban, illetve tippeket arra vonatkozóan, hogyan keltsék fel a 

diákjaik érdeklődését a módszer iránt.  Ezen kívül egy bevezető 

magyarázatot is kapnak az összegyűjtendő szimbólumokról. Azonban 

nincsenek kőbe vésett szabályok, és az osztályközösség maga döntheti el, 

hogy milyen szimbólumok (tárgyak) kerülnek a dobozba. 

 

1.) Kiindulópont: A tanár elmondja, hogy egy új, izgalmas 

projektbe fognak kezdeni közösen: 

Első lépésként elég, ha a tanárok egyszerűen felkeltik a diákok 

érdeklődését egy „izgalmas projekttel” kapcsolatban, és röviden vázolják 

a folyamatot: Összegyűjtjük a szimbólumdoboz kinézetével kapcsolatos 

ötleteket, és megkérjük a diákokat, hogy hozzanak egy-egy szimbólumot.  

 

II.) Az első (tematika nélküli alkalom) szimbólumok 

elhelyezése a szimbólumdobozban: 

Amint kész van a doboz, minden diák mond pár szót a szimbólumáról, 

majd beteszi a dobozba. Ezután az osztály többi tagja is dolgozhat a 

szimbólummal. 

 

III.) A szimbólumdoboz feltöltése: „Ez egy jó nap volt” 

Egy-két héttel később a diákokat arra kérjük, hogy hozzanak egy „jó 

napot” jelképező szimbólumot. Aki szeretné, elmondhatja a hozzá tartozó 

történetet, vagy egyszerűen csak beteheti a szimbólumot a dobozba. 

 

IV.) A szimbólumdoboz feltöltése: „Ez egy rossz nap volt” 

Egy kis idő múlva megismételjük ugyanezt, a „rossz nap” tematikájával. 

Ezt a szimbólumot is elhelyezzük a dobozban, történettel vagy anélkül. 

 

V.) A szimbólumdoboz feltöltése: „A legjobb barátom” 

Ebben a végső körben arra kérjük a diákokat, hogy válasszanak egy 

szimbólumot, mely a legjobb barátjukat jelképezi, és hozzák el magukkal. 
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Ösztönözzük a diákokat arra, hogy röviden mutassák be a szimbólumot. 

Azok, akik nem szeretnének semmit sem mondani, csak tegyék be 

megjegyzés nélkül a dobozba. 

 

VI.) A bevezető foglalkozás lezárása 

A szimbólumdoboz ezzel megtelt, és elegendő szimbólum áll 

rendelkezésre a további munkához. Tároljuk a dobozt egy biztonságos 

helyen, mely ezennel készen áll egyéni vagy csoportos foglalkozásokra. 

A tanár végül bátorítsa a diákokat arra, hogy további szimbólumokat 

tegyenek a dobozba, ha szeretnének. 

 

Kellékek  − A doboz elkészítéséhez szükséges anyagok 

− Szimbólumgyűjtemény 

Megjegyzések a képzőknek   

Megjegyzés a pedagógusok számára: Tekintsünk úgy erre a foglalkozásra, mint egy játékos 

folyamatra. A nevetés nagyon is helyénvaló, egészen odáig, amíg nem bántó valaki számára. 

Figyeljük a csoporttagok egymásra adott reakcióit minden folyamat során. 
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Alaptisztázás 

Bemutatkozás 

Cím  SZIMBÓLUMMUNKA: Az alaptisztázás  

Tanulási 

eredmények 
− Célok elérése  

− Megbirkózás a kedvezőtlen helyzetekkel 

Célzott korcsoport 12–18 év (az intervenció típusától és mélységétől függően) 

Időtartam Minimum 45 perc/intervenció 

Módszer − Egyéni vagy csoportos gyakorlat 

− Benti gyakorlat 

 

Az alaptisztázás előfeltétele egy konkrét cél megfogalmazása, melyet a 

diák el szeretne érni, vagy egy kedvezőtlen helyzet, melyet meg szeretne 

változtatni. A diák választ egy megfelelő szimbólumot, melyet a 

munkalap közepére helyezünk, köré pedig a kapcsolódó témákhoz illő 

további szimbólumokat teszünk. Amint az egész képet elrendeztük, 

elkezdődhet az eszmecsere diák és tanár között. 

Ezután készítsünk egy cselekvési tervet, mely konkretizálja az elvégzett 

munkát. A tanár használhatja a cselekvési tervet arra, hogy a diákkal 

közösen megegyezzen a következő lépésekben. Ez az intervenció segít a 

diáknak és a tanárnak abban, hogy kiderítsék, milyen további lépésekre 

van szükség az alaptisztázás után. 

 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészület  Az alaptisztázás intervenciónak valójában két célja van:  

1) Lehetővé teszi, hogy a diákok egyértelműen meghatározzanak egy 

elérendő célt, és hogy kidolgozzák az ahhoz vezető lépéseket, és/vagy 

leírjanak egy kedvezőtlen helyzetet, melyet meg szeretnének változtatni, 

és kielemezzék az annak javítására és lebirkózására vonatkozó saját 

készségeiket. 

2) Lehetővé teszi, hogy a tanárok megbizonyosodjanak róla, hogy 

diákjaik képesek-e egyedül elérni ezt a célt, vagy szükségük van-e 

további külső segítségre (pl. terápia, stb. formájában). 

A tanároknak meg kell ismerkedni a szimbólummunka elveivel, 

ismerniük kell az alaptisztázás folyamatát és a munkalapot. 
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Instrukciók A munkalap szerkezete egy atoméhoz hasonló, melynek közepén 

egy cél áll, körülötte pedig a diák életének vonatkozó szempontjai:  

 

A belső kör a CÉLT ábrázolja, és az alábbi hat kör veszi körbe: 

- Iskola (oktatás és képzések) 

- Hobbik, önkéntes vagy munkatapasztalat 

- Mindennapi élet 

- Egészség 

- Támogatás 

- „És még?” 

 

1.) Kiindulópont: A cél meghatározása 

A diák megosztja a tanárral a meghatározott célt (vagy kényelmetlen 

helyzetet), választ egy ehhez illő szimbólumot, és a munkalap közepére 

helyezi azt. Bizonyos esetekben a diáknak tisztáznia kell a cél 

meghatározását a tanárral együtt, vagy újra kell keretezni azt, ha 

túlságosan homályos vagy valószerűtlen. 

 

II.) A szempontoknak megfelelő szimbólumok kiválasztása 

Ahogy a diák halad a munkalappal, további szimbólumokat választ, 

melyek a hat kör témáit jelképezik. A diákok néha bizonyos témákat 

üresen hagynak: ez szintén értékes információval szolgálhat. 

 

III.) A helyzet értékelése területenként 

Amint összeállt a teljes kép, a tanár megkéri a diákot, hogy minden 

területhez fűzzön megjegyzést.  

Következő lépésként a diák útvonalakat fektet le a cél és a hat terület 

között. Ezeknek az útvonalaknak három különböző erőssége (jelentése) 

lehet: szilárd talaj, vastag vagy vékony jég. 

− Szilárd talaj: Stabilnak és biztonságosnak érzem a környezetet 

− Vastag jég: Valamennyire stabilnak és biztonságosnak, de kicsit 

ingatagnak is érzem a környezetet 

− Vékony jég: Reszketek, és bármikor betörhet alattam a jég 

IV.) A tanácsadói foglalkozás menete 

 

1. A diák prezentációja 
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A diák bemutatja az elhelyezett szimbólumokat, pl. „ez a kéz itt azt jelenti, 

hogy...”  

A tanár figyelmesen hallgatja a diák mondandóját, és befogadja a diák 

jelenlétét. A prezentáció alatt a tanár megfigyeli a diák gesztusait, 

mimikáját, testtartását, lélegzését, hangmagasságát. Fejez-e ki 

érzelmeket, megérint-e szimbólumokat, ha igen, melyeket? 

 

2. Objektív kérdések 

A tanár objektív kérdéseket tesz fel. Ezek a kérdések csakis a 

szimbólumokra, a „láthatóra” vonatkoznak. Nincsenek „miért”-tel vagy 

„hogyhogy”-gyal kezdődő kérdések. Nem értelmezésről, hanem 

megértésről van szó. A diák megválaszolja az objektív kérdéseket. 

 

3. Érzékelés 

A tanár a – saját szemszögéből – érzékelt különösen érzelemdús 

pillanatokat megosztja, elmondja, hogy miért volt ez a benyomása: 

mimika, gesztusok, hangmagasság stb. A diák figyelmesen hallgat. 

 

4. Értelmezés 

A tanár hangosan gondolkodva beszél a diákról, és ilyen kérdéseket tesz 

fel: „Mi a probléma?”; „Minek kéne megváltoznia?”; „Mit szeretnél 

megoldani, megérteni, megtenni?”; „Hol ütközhetsz nehézségbe?”; „Mit 

tartasz könnyűnek?”  

A diák figyelmesen hallgat, de még nem reagál. 

 

5. Megegyezés a további lépésekről 

Amint a tanár befejezte a „hangosan gondolkodást”, a diák elmondja 

saját gondolatait a tanár véleményéről. „Mi az, amit jó volt hallani?” „Mi 

az, amit nem volt jó hallani?” „Mik voltak az új információk?” „Mi az, 

amit már tudtam?”, és végül „Mi segítene a célom elérésében vagy a 

kedvezőtlen helyzet megváltoztatásában?” A tanár megfigyeli a diák 

reakcióját, és kiötli, hogy következő lépésként mit lenne különösen 

fontos megváltoztatni.  

Ez a fázis a tanár és a diák közötti beszélgetésbe vezet át, melynek témája 

a diák által igényelt támogatás, és a további lépések, melyeket a kitűzött 

cél érdekében meg kell tennie. Végül diák és tanár kössön egy kötelező 
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érvényű megállapodást a következő lépésekről, melyeket írásba foglalnak 

a cselekvési tervben. 

Ezeket a lépéseket egyéni konzultáció keretében is kivitelezheti a tanár és 

a diák. Azonban csoportos gyakorlatként – osztálytársakkal vagy más 

társakkal közösen – még nagyobb hatású. 

Kis csoport esetén a szimbólumokkal dolgozó diáknak el kell döntenie, 

hogy komfortosan érzi-e magát a csoportban, és hogy kivel szeretne 

dolgozni. 

A kiválasztott társak a támogatói csoport szerepét töltik be, a tanácsadói 

lépések mindegyikében közreműködnek, az objektív kérdésekkel kezdve. 

Amennyiben ez illik a csoporthoz, akár aktív szerepet is játszhatnak a 

következő lépések megtervezésében, melyeket a megbeszélt megoldás 

megvalósítása érdekében határoznak meg. 

 

Kellékek 

 

− Alaptisztítás, ismertető, munkalap 

− Szimbólumdoboz 

− Párnák, melyekre ülhetünk a földön 

 

Megjegyzések a képzőknek   

Az alaptisztázás nevű intervenció a következő lehetőségeket nyújtja az iskolai zaklatással való 

foglalkozás kiegészítésére: 

1) Lehetőséget nyújt a diákoknak egy világos, elérendő cél meghatározására, és az annak 

eléréséhez szükséges lépések kialakítására. 

2) Lehetővé teszi, hogy a tanárok megbizonyosodjanak róla, hogy diákjaik képesek-e egyedül 

elérni ezt a célt, vagy szükségük van-e további külső segítségre (pl. terápia, stb. formájában). 
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Érzelemkerék 

Bemutatkozás 

Cím  SZIMBÓLUMMUNKA: Érzelemkerék 

Tanulási 

eredmények 
− Az önmagunkon végzett munka kulcsfontosságú abban, hogy 

magabiztosabbá váljunk a szerepünkben – mind tanárként, 

mind diákként – az iskolai zaklatás folyamatával való 

foglalkozás közben 

− A saját érzelmekkel kapcsolatos reflexió 

Célzott korcsoport 12–18 év (az intervenció típusától és mélységétől függően) 

Időtartam Minimum 45 perc/intervenció 

Módszer 

 

− Egyéni vagy csoportos gyakorlat 

− Benti gyakorlat 

 

Az önmagunkon végzett munka kulcsfontosságú abban, hogy 

magabiztosabbá váljunk a gyerekekkel és serdülőkkel foglalkozó felnőtt 

szerepében.  Ha képesek vagyunk jobban észlelni és megérteni saját 

érzelmeinket, empátiára teszünk szert ahhoz is, hogy támogassuk a 

fiatalokat a nehéz folyamatokban – például zaklatásos helyzetekben. 

Az érzelemkerék természetesen arra is használható, hogy a gyerekekkel 

és fiatalokkal az iskolai zaklatás folyamatával foglalkozzunk. 

Szenteljünk kiemelt figyelmet rá, hogy a tanárok hasznos iránymutatást 

adjanak. 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészület  Az érzelemkerék-intervenciónak három célja van:  

1) Azon tanárok öntudatosságának fejlesztése, akik szeretnének aktív 

szerepet vállalni gyerekek és fiatalok zaklatásos helyzetekben való 

támogatásában. 

2) Az autentikus megjelenés és érzelmeink tudatosítása központi 

szerepet játszanak – mind a tanárok, mind a diákok esetében – a 

zaklatással kapcsolatos helyzetek megelőzésében és megoldásában. 

3) Az érzelemkerék segít a zaklatással kapcsolatos folyamatokban 

játszott saját szerepünk felismerésében. 

Az érzelemkerék egy pörgethető, kör alakú fatábla, melyre érzelmeket 

írunk fel – miután megpörgettük, az egyik érzelem mutasson rá arra, 

aki pörgetett. Ilyen érzéseket írhatunk fel rá: boldogság, szégyen, harag, 

hála, depresszió, gyász, szeretet, bűntudat, düh, szorongás. 
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Ha nem áll rendelkezésre kerék, írjuk fel az érzelmeket papírdarabokra 

és tegyük őket egy zsákba, ahonnan a résztvevők kihúzhatják őket. 

 

Instrukciók  

1.) Kiindulópont: A „játékszabályok” elmagyarázása 

Kérjük meg a résztvevőket, hogy üljenek körbe.  

Tegyük az érzelemkereket középre, és valakit kérjünk meg, hogy 

pörgesse meg (ha nincs kerekünk, írjuk fel az érzelmeket 

papírdarabokra és tegyük őket egy zsákba, ahonnan a résztvevők 

kihúzhatják őket). 

 

Aki pörgetett/érzelmet húzott, osszon meg egy olyan történetet a 

diákokkal végzett munkáról, amikor az adott érzelmet élte át. 

 

A „játék” után hagyjunk 10 percet a foglalkozás összefoglalására: a 

résztvevők írják le a gondolataikat (csak néhány mondatban) a 

következő két témakörben: „tanári erősségeim egy zaklatásos 

helyzetben” és „területek, ahol fejlődhetnék”.  

 

Amint a résztvevők végeztek ezzel, álljanak párba, és osszák meg a 

partnerükkel, mit írtak.  

 

II.) Eredmények összefoglalása 

Az intervenció végén a (tanárokkal foglalkozó) coach-ok vagy a 

(diákokkal foglalkozó) tanárok foglalják röviden össze a fő 

eredményeket. 

 

III.) A hasznos iránymutatás fontossága 

Ha nagyobb csoporttal dolgozunk, készüljünk több kerékkel/zsákkal, és 

osszuk a résztvevőket kisebb csoportokra. Általánosságban az az ideális, 

ha 10-nél többen nem osztanak meg egy csoportban, máskülönben 

nagyon sokáig eltarthat a gyakorlat.  
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Ha kettő kis csoport van, érdemes kettő képzővel/tanárral dolgozni, hogy 

mindkét csoportra jusson valaki, aki facilitálja a folyamatot, ha szükség 

van rá.  

 

Ha egyedüli tanárként nem csatlakozunk be a csoportok beszélgetéseibe, 

akkor emeljük ki a résztvevők számára, hogy csak olyan történeteket 

mondjanak el, melyet szívesen megosztanak (a résztvevők általában 

képesek az önszabályozásra, és nem ásnak le mélyebbre, mint 

szeretnének, de így is elképzelhető, hogy ilyesmi történik – tehát 

mindenképp kérdezzük meg a résztvevőket a gyakorlat után, hogy 

hogyan érzik magukat, és szükségük van-e ezen a ponton bármiféle 

támogatásra). 

Kellékek  Az érzelemkerék egy pörgethető, kör alakú fatábla, melyre érzelmeket 

írunk fel – miután megpörgettük, az egyik érzelem mutasson rá arra, 

aki pörgetett. Ilyen érzéseket írhatunk fel rá: boldogság, szégyen, harag, 

hála, depresszió, gyász, szeretet, bűntudat, düh, szorongás. 

Ha nem áll rendelkezésre kerék, írjuk fel az érzelmeket papírdarabokra 

és tegyük őket egy zsákba, ahonnan a résztvevők kihúzhatják őket. 

Megjegyzések a képzőknek   

Az érzelemkerék a következő lehetőségeket kínálja az iskolai zaklatással való foglalkozás 

kiegészítésére: 

1) Lehetővé teszi, hogy a diákok az iskolai zaklatás során átélt érzéseikről beszéljenek (függetlenül 

attól, hogy melyik szerepben voltak) 

2) Lehetővé teszi, hogy a tanárok megismerkedjenek a diákok érzéseivel (vagy a saját 

érzéseikkel), és kiderítsék, hogy a diákok képesek-e maguktól, mint csoport megbirkózni a 

kihívással, vagy szükségük van-e további külső támogatásra (pl. pszichológusokra, szociális 

munkásokra, stb.) 
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7. foglalkozás – kamishibai 

 

Bemelegítés 

Kamishibai I – Méhkirálynő 
 

Bemutatkozás 

Cím  „A méhkirálynő” kamishibai 

Tanulási 

eredmények 

Az iskolai zaklatás, az abban játszott szerepek és a lehetséges 

további lépések kérdéseinek megvitatása 

Célzott korcsoport 6–18 év 

Időtartam 45 perc 

Módszer csoportos gyakorlat 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészület  Tegyünk egy asztalt a közönség (a csoport) elé, ahol elhelyezzük a 

papírszínház-keretet, benne a mese sorrendbe helyezett lapjaival. 

Takarjuk le egy sállal/kendővel/anyaggal. 

Instrukciók 1. Megkérjük a csoportot, hogy csöndben járjanak körbe a 
szobában, és pásztázzák végig a testüket, a testérzeteiket. 
Körülbelül 30-60 másodperc után kérjük meg őket, hogy 
érzésekkel sétáljanak: először úgy, mintha boldogok 
lennének. Ezután jöhetnek más érzések: harag, félelem, 
undor, izgalom stb. Váltsunk érzést körülbelül 
félpercenként. Kérjük meg őket, járjanak úgy, mintha ők 
lennének a legerősebbek a csoportban; majd úgy, mintha 
ők lennének a leggyengébbek. Álljunk meg, gyűljünk 
körbe, és reflektáljunk arra, milyen volt benne lenni ebben 
a gyakorlatban. 

2. Ezután kérjük meg a csoportot, hogy üljenek le az asztal 
elé, melyen a papírszínház-keret áll, és mondjuk el, hogy 
van egy történetünk valakiről, aki mindig a leggyengébb 
volt. Szeretnék hallani? (Igent fognak mondani.) 

3. Fedjük fel és nyissuk ki a papírszínházat, melyben a 
méhkirálynő története rejlik. Meséljük el a történetet a 
képek segítségével, és néha álljunk meg, hogy 
megbeszéljük, mi történik. A függelékben megtaláljuk, hol 
kell szünetet tartani.   
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4. A történet néhány részénél/képénél, ahol az jelölve van, 
álljunk meg pár kérdésre, például: Találkoztatok már ilyen 
helyzettel? Mit gondoltok, hogy érezte magát Witling? Mit 
gondoltok, hogy érezték magukat a bátyjai? Szerintetek 
szüksége van segítségre? Mit tennétek, ha a történet 
részesei lennétek? 

5. A történet végén beszéljünk meg, mik voltak a testvérek 
erősségei, és miért Witling volt az, aki képes volt megoldani 
a problémát. Melyek azok az erősségek és képességek, vagy 
tettek, melyek áldozatból királlyá tették?  

6. Ha végeztünk, válasszák ki egy olyan állat körvonalát, aki 
szerintük a leginkább a segítségükre tudna lenni az őket 
érintő feladatokban, problémákban. Rajzoljanak a 
körvonalba, színezzék ki, és írják bele az adott állat 
erősségeit/képességeit, melyek őket is jellemzik, vagy 
szeretnék, ha jellemeznék őket. Melyek azok a problémák, 
melyeket ezen erősségek birtokában meg tudnának 
oldani? Aki szeretné, megoszthatja a választását. 

7. Ezután tartsuk szünetet, hogy mindenki befejezhesse a 
feladatot. 

Kellékek Papírszínház-keret, Papírszínház-mese: A méhkirálynő, a 

papírszínházat letakaró anyag 

Színezők / A4-es papírok az állatok körvonalaival. Minél 

többfélék, annál jobb 

Színes tollak 

Megjegyzések a képzőknek   

- 
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Kamishibai II – papírszínház készítése 

 

Bemutatkozás 

Cím  Papírszínház készítése 

Tanulási 

eredmények 

A diszkrimináció kérdésének vizsgálata szimbolikus nyelven 

keresztül 

Célzott korcsoport 6–18 év 

Időtartam 60–90 perc (a csoport méretétől és a kisebb csoportok számától 

függően) 

Módszer kis csoport és plenáris beszélgetés 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészület  Ez a gyakorlat a méhkirálynő-mese után következhet, amely 

során megtanulták, hogyan kell a papírszínházzal dolgozni. 

Instrukciók 1. Felosztjuk a csoportot 3-4 fős kisebb csoportokra. 

2. Mindenkinek kiosztunk egy mesét a diszkriminációról. 

(Néhány ilyen mese megtalálható a függelékben.) Minden csoport 

válasszon egyet. Nem gond, ha több csoport ugyanazt a mesét 

választja. Körülbelül 10 percük van elolvasni, megbeszélni és 

kiválasztani a meséket. 

3. Kérjük meg őket, hogy készítsenek egy papírszínház-

bemutatót a kiválasztott meséből. Ez a legfontosabb jelenetek 

azonosításából és megjelenítéséből áll. Minden mese minimum 6, 

maximum 12 képet tartalmazzon (beleértve a fedőlapot). 

Mondjuk el, hogy később be fogják a mesét mutatni a többi 

csoportnak. 

4. A kis csoportok közösen dolgoznak a bemutató vizuális, 

illetve szóbeli részén. Minimum 30 percre van szükségük a 

felkészülésre, általában többre. 

5. A kis csoportok egyenként bemutatják a meséiket, majd 

minden mesét megbeszélünk. 

Kellékek  papírszínház-keret, üres, a keretbe illő kartonpapírok, 10-12 kis 

csoport, különböző kellékek az alkotáshoz (toll, színesceruza, 

zsírkréta, festék stb.) 
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Történetek gyűjteménye, többek között az anyanyelv miatti 

diszkriminációról (angol nyelvű gyűjtemény a függelékben 

található) 

Megjegyzések a képzőknek   

 

- 
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8. foglalkozás – Az iskolai kortárs zaklatás megértése 

Az iskolai kortárs zaklatás problémaelemzése 

 

Bemutatkozás 

Cím  Az iskolai kortárs zaklatás problémaelemzése 

Tanulási 

eredmények 

Az iskolai kortárs zaklatás gyökereinek és hatásainak megértése 

Célzott korcsoport felnőttek 

Időtartam 60 perc 

Módszer Kis csoportok és plenáris beszélgetés 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészület  Készítsünk elő annyi asztalt flipchart-táblával és filctollal, ahány 

kis csoportunk van. 

Instrukciók E foglalkozás célja összegyűjteni az iskolai zaklatás gyökereit és 

hatásait. 

Osszuk fel a csoportot 4-5 fős kisebb csoportokra, és minden 

csoporton üljön körbe egy asztalt. 

Magyarázzuk el, hogy minden megfigyelhető viselkedésnek 

vannak közvetlen okai (gyökerei) és közvetlen hatásai 

(következményei). De minden közvetlen ok mögött van egy 

háttérben meghúzódó, jelentősebb ok, és minden hatásnak 

vannak további hatásai. Mondjunk egy példát, pl. egy tanuló 

zaklat egy másik gyereket, mert szeretné úgy érezni, hogy ő 

irányít (a probléma közvetlen gyökere), mert otthon ezt az érzést 

egyáltalán nem élheti át (háttérben álló ok). Ennek hatására a 

zaklatást átélő tanuló egyre kevésbé érzi magát biztonságban 

(közvetlen hatás), és egyre gyakrabban hiányzik az iskolából, hogy 

elkerülje ezeket a helyzeteket (további hatás). Mondjuk el a 

csoportnak, hogy egy ilyen példán keresztül csak részben 

érthetjük meg a problémát, hiszen ezek összetett kérdések.  

Kérjük meg őket, hogy a következő 30 percben ötleteljenek a 

csoportjukon belül az iskolai zaklatás közvetlen, illetve háttérben 

álló okairól, és a közvetlen, illetve további hatásairól. Az ötletelés 

során a saját élményeikhez, és a képzési hét során megbeszélt 

kérdésekhez is nyúlhatnak. 
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Amint elkészültek, hívjuk ismét össze a csoportokat, és a 

csoportok mutassák be egymásnak a flipchart-lapjukat, illetve az 

ötletelés eredményét. Jegyzeteljük fel ezeket az ötleteket. 

Kellékek  

 

Flipchart-táblák 

Filctollak 

Megjegyzések a képzőknek   

- 
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Az iskolai kortárs zaklatás rendszerdinamikája 

 

Bemutatkozás 

Cím  Az iskolai kortárs zaklatás rendszerdinamikája 

Tanulási 

eredmények 

Az iskolai kortárs zaklatás rendszerdinamikájának megértése 

Célzott korcsoport felnőttek 

Időtartam 60 perc 

Módszer Kiscsoportos munka és plenáris beszélgetés 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészület  A gyakorlat az előző foglalkozásra épít (az iskolai kortárs zaklatás 

problémaelemzése). 

Instrukciók Kérjük meg a résztvevőket, hogy maradjanak ugyanazokban a 

csoportokban, melyeket az előző gyakorlat során kialakítottak. 

Most, hogy sok közvetlen/háttérben álló okot és 

közvetlen/további hatást összegyűjtöttek, kérjük meg a 

csoportokat, hogy próbáljanak összefüggéseket keresni ezen 

tényezők között. Az előző gyakorlathoz hasonlóan kérjük őket 

arra, hogy a konkrétumok helyett igyekezzenek inkább általános 

tényezőket keresni, a következő szempontok mentén: 

• Mely szereplők érintettek az iskolai kortárs zaklatás 
dinamikájában? (Pl. gyerekek, tanárok, testvérek, szülők, 
civil szervezetek stb.) 

• Milyen más tényezők befolyásolják az iskolai kortárs 
zaklatás dinamikáját? (Pl. agresszió a filmvásznon, a nemi 
szerepekre vonatkozó erős társadalmi meggyőződések, 
tudatosságnövelő programok stb.) 

• Ezek a tényezők hogyan járulnak hozzá az iskolai kortárs 
zaklatás dinamikájához? (Pl. a szülők gyakran 
veszekednek otthon, mellyel azt az üzenetet közvetítik, 
hogy az agresszió elfogadható módja a 
problémamegoldásnak; vagy a zaklatás hatásait ábrázoló 
filmek növelik a tudatosságot ebben a kérdésben, és ezzel 
hozzájárulnak annak csökkentéséhez). A tényezők hatása 
lehet egyirányú (az egyik tényező a másik tényező 
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növekedéséhez vezet) vagy elletétes (az egyik tényező 
növekedése egy másik tényező csökkenéséhez vezet). 

Miután a csoport eltöltött egy kis időt az összefüggések 

keresésével, hívjuk ismét össze a csoportot, és alkossuk meg a 

zaklatás rendszerdinamikájának közös képét. Lapozzunk egy üres 

flipchart-lapra, és készítsünk a csoportok prezentációi alapján 

gondolattérképet (mindmap) az összes vonatkozó tényezőről és a 

közöttük fennálló összefüggésekről. Ha valami fontosat 

kihagytak, az kerüljön fel a közös gondolattérképre. 

Kellékek  Flipchart-táblák, filctollak 

Megjegyzések a képzőknek   

- 
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9. foglalkozás – Lezárás 

Bemelegítés 

Bemutatkozás 

Cím  Bemelegítés: Fogj egy kéket! 

Célzott korcsoport Bármilyen korcsoport 

Időtartam 10 perc 

Módszer Egy jókedvű bemelegítés egy kis testi érintéssel. 

A gyakorlat/technika leírása 

Instrukciók A facilitátor színeket mond. A résztvevőknek meg kell érinteni egy 

ilyen színű tárgyat, amilyen gyorsan csak tudnak. A következő 

lépés az is lehet, hogy mindenkinek találnia kell egy ilyen színű 

ruhát vagy kiegészítőt egy másik résztvevőn, amit meg kell 

érintenie. 

Kellékek A gyakorlat semmilyen eszközt nem igényel, és a szabadban is 

végezhető 
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Mandala 

Bemutatkozás 

Cím  Szimbólummunka: Mandala 

Tanulási 

eredmények 

bármilyen témára alkalmazható 

Célzott korcsoport minden korcsoport 

Időtartam 30 perc és 1 óra között 

Módszer − Egyéni vagy csoportos gyakorlat 

− Teremben vagy szabadban végzett gyakorlat 

A Mandala (a szanszkrit मण्डल főnévből, németül „Kreis” vagy „holger 

Kreis”, angolul „circle”) mágikus vagy vallásos jelentéssel bíró figurális 

ábra a hinduizmus és a buddhizmus kultikus gyakorlataiban. A mandalák 

általában négyzet vagy kör alakúak, és mindig rendelkeznek egy 

középponttal.  

A mandaláknak különböző alakjuk, színük és motívumaik vannak, de egy 

dolog közös bennük: mind a középpont felé tartanak, vagy a középpontól 

távolodnak el. 

Carl Gustav Jung az én totalitásának pszichológiai kifejezéseként 

használja a mandalákat. 

A mandalák segítségével tudatába kerülhetünk saját központunknak, 

vagy fokozhatjuk a koncentrációt. Az erőt itt a béke és a csend, illetve a 

saját magunk központjára való reflexió adja. 

 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészület  A mandala közösségi érzést teremt, és láthatóvá teszi a 

csoportdinamikát és -konfliktusokat. Fontos, hogy a felszínre kerülésük 

után dolgozzunk velük. Minden résztvevőnek lehetősége nyílik 

megtalálni önmagát, és a gyakorlat segítségével pillanatnyi béke szállhat 

a csoportra. 

Készítsük elő az anyagot. Megkérhetjük a csoporttagokat, hogy hozzanak 

a mandalás foglalkozáshoz illő anyagokat otthonról, vagy gyűjtsenek 

virágokat vagy leveleket útközben.  

A tanár lehelyezi a földre a papírt, és kijelöl rajta egy középpontot, 

például egy nagy virággal. Segítség a diákoknak, ha a mandala 

középpontja már meg van határozva. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szanszkrit_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hinduizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Buddhizmus
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Instrukciók 
A rendelkezésre álló anyagokat külön-külön letesszük az asztalra vagy a 

földre kis zacskókban, tálakban vagy tányérokban, mely arra buzdítja a 

résztvevőket, hogy vegyenek belőlük.  

Alulra kerül az alap (fehér vagy színes papír). A középpontot (például egy 

virágot) előkészíthetjük. A diákokat arra bátorítjuk, hogy készítsék el 

saját képüket. Lehetőleg az elemek lefektetése közben ne beszéljünk. 

Hasznos lehet strukturált módon vezetni a mandalakészítést. Például 

kiköthetjük, hogy a résztvevők sorban adnak hozzá valamit a mandalához 

egymás után, vagy szabadon, egyidejűleg is hozzáadhatnak egy vagy több 

elemet. 

Miután véget ért az elemek lefektetése, a diák tekintse meg a képét 

egyedül vagy a tanárral együtt. Pár pillanat szünet után megemlíthetők 

az asszociációk. 

Az intervenció után a mandalák „transzformálhatók”, azaz 

visszatehetők a helyükre a természetben vagy elégethetők. 

Kellékek  
− Papír vagy szövet (fehér vagy színes)  

− Csoportmunka: 1m*1m 

− Egyéni munka: 40cm*40cm 

− virágok, szirmok, levelek, kövek, fűszálak, gyógynövények 

− rizs, lencse, bab, kávé, fűszerek stb. 

− vatta, homok, fakéreg, gesztenye stb. 

Megjegyzések a képzőknek   

A mandalakészítés teljesen nyitott intervenció, melyet bármilyen korcsoporttal elvégezhetünk, 

akár bent, akár kint. A csoportméret szintén rugalmasan alakítható. Így kis és nagy csoportokkal 

(pl. iskolai osztályokkal) is végezhetjük. A szükséges anyagok bárhol fellelhetők, és nincs szükség 

hosszútávú tervezésre. Miközben a diákok csendben és nyugalomban a földre helyezik az 

anyagokat, a csoport megpihen, és minden tanulónak lehetősége nyílik közreműködni. 
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ÉRTÉKELÉS 

Elköszönés - Pókháló 

Bevezetés 

Cím  Pókháló 

Tanulási 

eredmények 

Reflexió a teljes kurzusra, illetve visszajelzés egymásnak is 

Célzott korcsoport 12+ 

Időtartam 45 perc 

Módszer Plenáris 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészületek  - 

Instrukciók Üljünk össze mindannyian egy nagy körbe, olyan közel 

egymáshoz, amennyire lehetséges. 

Fogjunk egy pamutgombolyagot, és adjuk oda egy önként 

jelentkezőnek, aki el fogja kezdeni a gyakorlatot.  

A gyakorlat célja, hogy pozitív visszajelzést adjunk egymásnak. A 

kezdő ember az egyik ujja köré tekeri a pamutszál végét, majd 

átdobja a gombolyagot valamelyik társának, miközben egy rövid 

pozitív üzenet is küld felé. Például: „Anna, nagyon tetszett, az, 

ahogy arról beszéltél, hogy hogyan működhetnének a dolgok a ti 

iskolátokban” A megszólított ember elkapja a gombolyagot, 

körbetekeri a fonalat az ujján, majd ő is továbbdobja egy 

társának, hasonlóképp egy pozitív üzenettel. Ilyen módon végül 

mindannyian összeköttetésbe kerülünk a fonal által (beleértve a 

trénereket is, amennyiben magunk is részt veszünk a játékban). A 

sok-sok egymást keresztező fonal egy pókháló-szerű képződményt 

fog alkotni.  

Amennyiben szükséges, kérjük meg őket, hogy azoknak dobják a 

fonalat, akik még nem kerültek sorra. Miután a gombolyag 

visszaért a kezdő emberhez és ő is kapott visszajelzést, 

folytathatjuk szabadon a dolgot, tetszőlegesen dobva egymásnak 

a gombolyagot, amíg az idő engedi. 

Emeljük ki az elején, hogy mindenki közvetlenül (egyes szám 

második személyben) ahhoz az emberhez beszéljen, akinek az 

üzenete szól. Pl. nem azt mondom, hogy „jó volt Júliával együtt 

dolgozni”, hanem azt, hogy: „Júlia, jó volt veled együtt dolgozni”. 
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Amikor lejárt az idő, álljunk fel mindannyian, és próbáljuk 

mozgatni a hálót, az összekötött kezeinkkel. Beszélgethetünk a 

kapcsolódások számáról és erősségéről, a csoporton belüli 

kölcsönös összekapcsoltságról. 

Kellékek Gombolyag. Minél színesebb, annál jobb.  

Megjegyzések a képzőknek   

Trénerekként eldönthetjük, hogy részt veszünk-e a gyakorlatban. A részvételünk 

lehetőséget ad, hogy több pozitív visszajelzést adjunk azoknak, akikről úgy látjuk, hogy 

esetleg kevesebbet kapnak a folyamat során. Másrészről viszont, ha például végig egy 

iskola közösségével dolgoztunk, jobb lehet, ha ők nélkülünk, csak a saját közösségük 

tagjaival csinálják végig a gyakorlatot.  

A gyakorlat végén darabokra vághatjuk a fonalat és mindenki megtarthatja azt a részt, ami 

a kezében van, de azt is megtehetjük, hogy egyben tartva leoldozzuk a kezeikről, és 

óvatosan letesszük a földre. Ilyen módon rá tudunk nézni a hálózatra kívülről (ez esetben a 

lezárás után szedjük csak szét a hálót). 

Ha nem vágtuk darabokra, használhatjuk például a saját, tréneri visszajelzésünkre azt az 

időt, amíg feltekerjük a fonalat. 
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A tér elhagyása 

 

Bemutatkozás 

Cím  A tér elhagyása 

Tanulási 

eredmények 

A képzés lezárása, elbúcsúzás egymástól és a tértől. 

Célzott korcsoport Bármelyik 

Időtartam 10 perc 

Módszer 

(pl.: Plenáris beszélgetés 

/ Pármunka / 

Előadás...) 

Plenáris 

A gyakorlat/technika leírása 

Előkészület  - 

Instrukciók Mondjuk el a résztvevőknek, hogy elérkeztünk a képzés záró 

pillanataihoz, és most elbúcsúzunk egymástól és a képzés terétől. 

Kérjük őket arra, hogy álljanak fel, és kezdjenek sétálni a 

teremben. Emlékeztessük őket, hogy ugyanígy, a szoba 

körbejárásával és a térrel, illetve egymással való ismerkedéssel 

kezdtük a képzést. 

Először kérjük őket arra, hogy figyeljenek ismét a képzés terére. 

Mostanra ennek a fizikai térnek bizonyos részeit már emlékek és 

érzelmek töltötték meg.. Miközben körbesétálnak, idézzék fel, mi 

történt velük a tér különböző pontjain, hogy érezték ott magukat 

stb.  

Körülbelül egy perc múlva kérjük őket arra, hogy figyelmükkel 

forduljanak egymás felé. Ezek azok az emberek, akikkel az elmúlt 

pár napot töltötték: séta közben egymásra nézhetnek és nem 

verbális módon is elköszönhetnek: egy mosollyal, egy érintéssel, 

egy gesztussal. Amint mindenki –a maga módján – elbúcsúzott, 

jelentsük be, hogy a képzés véget ért. 

Források  

Linkek, segédanyagok, 

szükséges eszközök 

- 
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. A kiadvány a szerzők 

nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű 

felhasználásért. 

 

Megjegyzések a képzőknek   

 

Ez a képzés utolsó gyakorlata – visszatérünk a kezdetekhez (a térbe való megérkezéssel 

kezdtünk). 

 

 


