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Előszó 

A szociális felsőoktatás intézményeibe járó hallgatók többsége egyetemi évei alatt gyakran 
megtapasztalhatja, hogy nem minden kurzus esetében állnak rendelkezésre az adott stúdium 
keretében elsajátítandó ismereteket összefoglaló tankönyvek, hanem a félév végi 
megmérettetések alkalmával a legtöbbször különböző, általában nem oktatási célzattal 
készült szakirodalmakból kell vizsgáikra felkészülniük.  

Amíg az elméleti kurzusok esetében az elmúlt évtizedekben számos kiváló tankönyv 
született, addig a gyakorlati tárgyaknál e téren jelentősebb lemaradás figyelhető meg. 

Nincs ez másként a szociális alapképzések bevezető kurzusai közé sorolandó, a csoportokkal 
végzett szociális munka elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó, stúdiumok esetében 
sem. Már az 1990-es évek elején megszülettek az első, a szűkebb téma (korabeli) nemzetközi 
szakirodalmát összegyűjtő kiadványok (Hegyesi et. al, 1997), a csoportmunka gyakorlati 
kérdéseivel foglalkozó és máig is nagy haszonnal forgatható módszertani kézikönyvek 
(Benedek, 1992; Rudas, 2011, 2016a, 2016b; Bús, 2003), valamint az ezredfordulót követő 
esztendőkben sorra jelentek meg a leendő és a gyakorló szociális szakemberek számára 
jelentős segítséget nyújtó tanulmányok (pl. B.Erdős - Mihaldinecz, 2014; Hadnagy, é.n.), s ezt 
a sort egy, a felsőoktatásba járó, szociális szakos hallgatók számára készült oktatási anyag 
zárta (Pataki, 2010).    

Oktatói munkánk során azonban azt is megtapasztalhattuk, hogy a rendelkezésre álló 
szakanyagok ellenére sokszor nehézséget okoz az abban foglalt ismeretek gyakorlati 
alkalmazása, hiszen másfajta tanulási technikákra van szükség egy elméleti stúdium és 
megint másra egy gyakorlati tárgy esetében. 

Az előbbiekben említett kiadványokban foglaltak ugyan jelentős segítséget nyújthatnak a 
szakmában már kellő jártasságot szerzett szociális szakembereknek, de az ezekben olvasható 
gondolatok sok esetben kevésbé érthetők a gyakorlati tapasztalatokkal és saját 
csoportélménnyel még alig rendelkező hallgatók számára. 

A gyakorlatra induló, vagy éppen onnan visszaérkező hallgatók jelzéseiből viszont az is 
tudható, hogy a legtöbbször éppen az első csoportos foglalkozások megtartása és az ezzel 
kapcsolatos előkészületek megtervezése és lebonyolítása okozza a legfőbb problémát.  

Miután a csoportos szociális munka gyakorlatra induló hagyományos és duális képzésekre 
járó hallgatók többsége a legtöbbször otthon készül fel az általuk tartandó 
csoportfoglalkozásokra, ezért fontosnak tartottuk egy olyan módszertani kiadvány 
elkészítését, amely sorra veszi a csoportmunka tervezéséhez, szervezéséhez és 
lebonyolításához szükséges legfontosabb ismereteket.  

Jelen munkánkat elsősorban olyan szociális alapszakos hallgatóknak szánjuk, akik már 
teljesítették a csoportmunka elméleti kérdéseit tárgyaló kurzusaikat és az első foglalkozásaik 
előkészítésén dolgoznak. Bízunk abban, hogy módszertani segédletünk azok számára is 
hasznos lehet, akik gyakorló szakemberként most szeretnék először kipróbálni magukat ezen 
a területen.  

A csoportmunka tervezésével, szervezésével és lebonyolításával foglalkozó kötetünk 
olvasóiról eleve azt feltételezzük, hogy már rendelkeznek a csoportos szociális munka elméleti 
alapjaival, ezért könyvünk első fejezetében ez utóbbi kérdések csak nagyon vázlatos formában 
kerülnek ismertetésre.  

A csoportfoglalkozások tervezési kérdéseivel foglalkozó részben főként az előkészítő munka 
során elvégzendő feladatok (pl. helyzetértékelés, infrastrukturális adottságok felmérése, tagok 
megismerése és kiválasztása, a csoportmunka céljainak és módszereinek meghatározása, 
költségvetés készítése, szabályalkotás, motiváció fenntartása, foglalkozástervek készítése stb.) 
számbavételét tartottuk szem előtt. 
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Mivel a szociális szakos hallgatók csoportmunka gyakorlatukat általában, képzőhelytől 
függetlenül, azonos típusú intézményekben töltik, ezért a tervezéssel foglalkozó általános 
fejezetet, annak szerkezeti felépítésével megegyező, négy olyan rész követ, amelyek az 
iskolákban, a bentlakásos gyermekvédelmi intézményekben, a fogyatékossággal élő 
személyek, valamint az idősek körében végzendő szakmai gyakorlat speciális tervezési és 
szervezési kérdéseibe engednek betekintést.  

Az előbbiekben említett fejezetek végén a különböző célcsoportokhoz tartozó személyek 
bizonyos szükségleteire reflektáló csoportfoglalkozások tervei is megtalálhatók, amelyek a 
hallgatóknak segítséget nyújthatnak ahhoz, hogy önállóan is nekifogjanak az adott célcsoport 
egyéb szükségleteinek kielégítésére fókuszáló foglalkozások megtervezéséhez. 

Ez utóbbi munkához nyújt segítséget a könyvünk végén található játéktár, amelynek 
feladatait az elmúlt években hallgatóink már a gyakorlatban is kipróbálhatták. E helyütt 
azonban azt is fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a kötetben foglaltak megértése és 
elsajátítása révén még senkiből nem lesz jó csoportvezető, hiszen ehhez az elméleti tudásuk 
elmélyítésére, saját csoportélmények és több évnyi szakmai tapasztalat megszerzésére van 
szükség. Jelen kiadvány szerzői legfeljebb csak arra vállalkozhatnak, hogy némi útravaló 
adásával kedvet csináljanak a „csoportozáshoz” (vagy az adott gyakorlati kurzusok 
teljesítéséhez), de minden egyebet az olvasók döntésére bíznak.  

A csoportfoglalkozások tartására vonatkozó ismeretek elmélyítéséhez könyvünk végére egy 
ajánló bibliográfiát is elhelyeztünk, amelyben igyekeztünk a téma általánosabb és finomabb 
részleteibe is betekintést nyújtó szakirodalmakat összegyűjteni. 

A gyakorlatokat kísérő szemináriumok visszatérő felvetései között rendszeresen szerepel az 
is, hogy a hallgatóknak személyes tapasztalatok hiányában nagyon nehéz elképzelniük a 
tankönyvben olvasottak gyakorlati megvalósulását, ezért fontosnak tartottuk, hogy 
kiadványunkban olyan vizuális tartalmakat is beillesszünk, amelyek ezen problémákat is 
enyhíteni tudják.  

A módszertani segédletben tárgyalt kérdések egy részéhez néhány perces kisfilmeket is 
készítettünk, amelyek a főszövegbe beillesztett linkek segítségével érhetők el. Ezek többsége a 
gyakorlatban is bemutatja a foglalkozástervekben vagy a játéktárban szereplő feladatokat, s 
csaknem mindegyikhez társul egy, az eredeti filmfelvételekkel tartalmilag megegyező, ám 
külön magyarázatokkal ellátott verzió, amelyek a csoportvezetők lehetséges feladatait 
mutatják be egy-egy gyakorlat végrehajtása során. 

A filmek a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Szociális Tanulmányok és 

Szociológia Tanszék szociálpedagógia szakos hallgatóinak (Bánffy Domokos, Bognár Csilla, 
Csizmazia Fanni, Détári Dorina, Fekete Katalin, Horváth Roxána, McNamara Zsuzsa, Németh Anna, 
Róth Csaba, Schvikkerová Alexandra, Sárközi Petra, Sencz Ágnes, Simon Bence, Simon Zsófia, Tóth 
István Richárd) részvételével készültek. A szerzők az előbbiekben felsorolt hallgatók mellett 

ezúton szeretnének köszönetet mondani a kötet elkészítéséhez nyújtott segítségükért 
kollégáiknak: Dr. Puli Editnek és Nemes Zsoltnak, valamint külön köszönet illeti Dr. Benedek Lászlót, 
Dr. Bús Imrét és Dr. Rudas Jánost, akik hozzájárultak a játéktárunkban szerepeltetni kívánt csoportos 
feladataik újbóli megjelentetéséhez.   

 

Győr, 2019 nyarán                                                                              A szerzők 

 

https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/channels/4238/bevezetes-a-szocialis-csoportmunka-gyakorlataba
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Egy kis ismétlés 

Miután olvasóink többsége felsőfokú tanulmányai során már betekintést nyert a szociális 

csoportmunka elméleti kérdéseibe, ezért a terület gyakorlati aspektusaival foglalkozó 

munkánk bevezető fejezetében elsősorban csak a praktikum szempontjából lényeges 

alapfogalmak összegyűjtésére és rövid értelmezésére vállalkoztunk.  

A szociális csoportmunka gyökerei a 19. század végéig nyúlnak vissza, amikor is a 

tengerentúlon a társadalom peremére szorult csoportok jobb életkörülményeinek 

megteremtése érdekében különböző szociális mozgalmak születtek. Ezek közül ki kell 

emelnünk a Jane Addams nevéhez fűződő settlementet (Hull House), amely 1889-ben Chicago 

városában jött létre, valamint a későbbiekben New Yorkban, a hátrányos helyzetűek élet-, 

lakás- és munkakörülményeinek javítását célul tűző és aktívabb társadalmi részvételük 

megteremtéséért küzdő szervezeteket, amelyek munkatársai jelentős mértékben hozzájárultak 

a szociális csoportmunka elméleti kérdéseinek kidolgozásához és módszertani 

megalapozásához.  

Amikor a szociális munkában csoportokról esik szó, akkor ezen fogalom alatt kettő vagy 

több olyan személyt értünk, akik között rendszeres interakció áll fenn, és akik valamilyen 

közös cél érdekében együttműködnek egymással.  

A hétköznapi életben sokféle csoporttal találkozhatunk, amelyek alapításuk és működésük 

szempontjából el is térhetnek egymástól. A csoportok közötti eltérések főként méretükre, 

megalakulásuk módjára, funkciójukra, tagságuk összetételére, valamint a résztvevők 

találkozási gyakoriságára vezethetők vissza.  

A csoportokat méretük alapján kis- és nagycsoportra, valamint közösségekre bonthatjuk. A 
kiscsoportokba (3-20 fő) tartozó emberek között személyes kapcsolat van és éppen kis 
létszámukra vezethető vissza az is, hogy tagjaik folyamatos interakcióban állnak egymással. A 
nagycsoportokban éppen a nagyobb létszám miatt a tagok között már nem feltétlenül tud 
közvetlen, személyes kapcsolat kialakulni. A közösségek pedig olyan nagycsoportok, amelyek 
tagjaira a közös értékrend jellemző (pl. egy adott egyházi iskola diákjai). (Éles, 2004) 

A csoportok megalakulása alapján megkülönböztethetünk: formális, informális, természetes 
és mesterséges csoportokat. A formális csoportok jól szervezettek, működésüknek pedig 
különféle szabályok és jogi normák adnak keretet. Mindezekből az is következik, hogy a tagok 
szerepei és pozíciói világosan elkülönülnek egymástól (pl. egy iskola tantestülete).  

Az informális csoportba a tagok saját elhatározásuk révén lépnek be és maradnak benne 
mindaddig, amíg a közös célok és cselekvések összetartják őket (pl. kézműves szakkör).  

A természetes csoportok spontán kezdeményezésére jönnek létre és jellemzőik közé 
tartoznak: az érzelmi kapcsolatok, a közös értékek, a spontán kialakított célok, valamint 
bizonyos funkciók. A mesterséges csoportokat elsősorban kutatási, oktatási, gyógyítási, 
valamint személyiségfejlesztési célból hozzák létre. 

A csoportok funkciójuk alapján lehetnek: spontán, érzelmi vonzódásokra és közös 
érdeklődésre alapozó természetes, vagy pedig valamilyen meghatározott feladat 
elvégzésére szerveződő csoportok.  

A tagok találkozási gyakoriság alapján együléses (pl. családi nap vagy karácsonyi 
ünnepség résztvevői) és többüléses csoportokról (pl. személyiségfejlesztő tréning) 
beszélhetünk attól függően, hogy a résztvevők egy, vagy pedig több alkalommal találkoznak-e 
egymással.  

A csoportösszetétel állandó vagy változó volta alapján megkülönböztethetünk nyitott és 
zárt csoportokat egymástól. A nyitott csoportokban nincs állandó tagság, bárki és bármikor 
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csatlakozhat hozzájuk, de bármikor el is hagyhatják ezeket (pl. egy játszóház résztvevői). A 
zárt csoportok viszont állandó tagokból állnak és a csoporttá formálódás és a fejlődés 
következtében kialakul egy csoportmag is (pl. iskolai osztály vagy egy tanfolyam résztvevőiből 
álló csoport).   

A leendő szociális szakemberek számára az előbbiekben bemutatott tipológiák segítséget 

nyújthatnak abban, hogy az általuk szervezendő csoportot be tudják majd sorolni egyik, vagy 

a másik kategóriába, ám arra a kérdésre még nem kaptunk megnyugtató választ, hogy mitől 

lesz a csoportmunka „szociális”, azaz miben különbözik a csoportos szociális munka a többi, 

szintén csoportos keretek között végzett egyéb tevékenységtől? 

A terepintézményt felkeresõ személy

IsmereteiKészségei

A A szociális csoportmunka módszerének alkalmazása a gyakorlatban

IsmereteiKépességei Készségei Képességei

Kielégített szükségletek Kielégítetlen szükségletek

HiányzóMeglévõ

Problémák feltárása

Célok megfogalmazása

A SZOCIÁLIS CSOPORTMUNKA

ALKALMAZÁSA

Beavatkozást nem igényel

 

Ezen kérdés megválaszolásához célszerű a szociális szakemberek lehetséges feladatai felől 

közelítenünk. A szociális munkát végzők nem csupán a kliensek érzelmi problémáival 

foglalkoznak, hanem nagy hangsúlyt helyeznek az ezek mögött meghúzódó társadalmi 

problémák feltérképezésére és a lehetséges problémakezelési módszerek bemutatására is. A 

kliensek által felkínált problémák között éppúgy megtalálható a munkanélküliség, a közüzemi 

díjtartozás, a szegénység, mint ahogy a megfelelő családi modellek, nevelési módszerek és 
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konfliktuskezelési technikák hiánya, az aluliskolázottság, valamint a rendelkezésre álló 

szabadidő nem megfelelő kihasználása stb..  

A szociális csoportmunka éppen emiatt kiváló lehetőséget nyújt arra is, hogy a szociális 

szakemberek összegyűjtsék a látókörükbe kerülő, azonos problémákkal küzdő klienseket és a 

csoportmunka módszereinek felhasználásával segítséget nyújtsanak problémáik 

enyhítésében.  

A megfelelő problémakezelési technikák elsajátítása, vagy a már egyébként meglévő jó 

technikák megerősítése lehet a közös munka egyik legfontosabb célja. A csoport adta 

kereteket fel- és kihasználva a segítő szakemberek valamennyi tagnak lehetőséget 

biztosítanak ezen technikák „védett körülmények” közötti kipróbálására és begyakorlására. A 

résztvevők a találkozások során megismert módszerek segítségével képessé válnak arra is, 

hogy a rendelkezésükre álló erőforrások felhasználásával a jövőben meg tudjanak majd 

küzdeni az ehhez hasonló problémáikkal.      

A kliensek által hozott problémák jellege nagymértékben meghatározhatja, hogy milyen 

célokra szervezzünk csoportokat. A csoportmunka elméletei közül Bernstein és Lowy négyes 

tipológiája (Hegyesi et. al, 1997 vagy Pataki, 2010) az, amely véleményünk szerint a legjobban 

összefoglalja a csoportfoglalkozások lehetséges céljait.  

A társadalmi akciók modell a szociális munka legrégebbi hagyományaihoz nyúlik vissza 

azzal, hogy a társadalmi változások elérését tűzi ki célként. Ebben a megközelítésben a 

csoportok egy adott probléma köré szerveződve jönnek létre és ennek megoldására tesznek 

kísérletet. A végső cél minden esetben valamilyen politikai vagy társadalmi változás 

véghezvitele. 

A terápiás segítségnyújtás modellje az egyéni, személyes problémákkal való 
megküzdéshez, a pszichés, a szociális és a kulturális alkalmazkodáshoz nyújt segítséget. 
Középpontjában az egyén nehézségei és szükségletei állnak, amely problémák a szociális 
tanácsadás segítő módszereivel enyhíthetők (pl. a tartós munkanélküliek munka világába 
történő reintegrációjának elősegítése az álláskeresési technikák elsajátításával). 

A kölcsönös segítségnyújtás és védelem modellben a csoportfoglalkozások elsődleges 
célja a klienseket körülvevő, számukra természetes támaszt nyújtó rendszerek (pl. család, 
barátok, szomszédok, munkatársak stb.), valamint azon (pl. oktatási, egyházi, egészségügyi 
stb.) szolgáltatások fejlesztése, amelyek az emberi fejlődés különféle területeivel foglalkoznak 
(pl. egy közösségfejlesztő program keretében az idősvédelmi ellátásokról szóló prevenciós 
előadássorozat szervezése) 

A fejlődésmodell lényegében az előző három típus kombinációja. Ebben az esetben a 
szociális szakemberek vezetésével működő csoportban a résztvevők más csoporttagok 
közreműködésével és tapasztalatainak felhasználásával kapnak segítséget problémáik 
kezeléséhez (pl. konfliktuskezelési technikák elsajátítása).  

A csoportmunka tervezése kapcsán az egyik legfontosabb feladat egy olyan közös probléma 
megtalálása, amely minden csoporttagot egyaránt érint, hiszen ezen probléma 
meghatározását követően fogalmazhatjuk meg csak magunknak és a csoport tagjainak a 
foglalkozások pontos célját vagy céljait. A célok ismeretében viszont meghatározhatjuk azt a 
modellt is, amelynek mentén a továbbiakban szervezőmunkánkat folytatni tudjuk. 

A csoportmunka eredményességét a problémák azonosítása és a célok megfogalmazása 
mellett azonban az is befolyásolhatja, hogy milyen módszerekkel (eszközökkel) kívánjuk majd 
az általunk kijelölt célokat elérni.  
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A legmegfelelőbb módszerek (eszközök) kiválasztása során mindig fordítsunk kellő 
figyelmet a csoportmunka eredményességét befolyásoló és alábbiakban felsorolt szempontok 
érvényesülésére:  

 probléma- és szükséglet-centrikusság,  

 céltudatosság,  

 csoportdinamikai hatások figyelembe vétele,  

 motiváció fenntartása,  

 megfelelő csoportnormák kidolgozása. 

A probléma- és szükséglet-centrikusság, mint elvárás jelen esetben azt jelenti, hogy a 
csoportmunka során alkalmazandó módszerek kiválasztása mindig igazodjon a csoporttagok 
szükségleteihez és a csoportfoglalkozások fókuszában álló közös problémához. Elsődleges 
feladat azon probléma megtalálása, amelyet valamennyi résztvevő problémaként érzékel, és 
amelynek enyhítését szükségesnek érzi.  

Ennek megtalálása sokszor csak egy kívülálló (pl. segítő) személy számára könnyű, az 
érintettek egy része az általa érzékelt probléma mögött meghúzódó valós okokat nem is tudja, 
vagy éppen nem akarja meghatározni (pl. alkoholbetegsége miatt munkanélkülivé váló 
személy számára sokszor a munkanélküliség jelenti a problémát és nem a függősége). 

A céltudatosság, mint elvárás azt jelenti, hogy a csoportmunka során minden esetben az 
általunk meghatározott rövid- és hosszú távú célok eléréséhez választjuk ki a szükséges 
munkamódszereket. 

A közös munka eredményességét befolyásoló tényezők közé sorolhatjuk a csoporttagok 
közötti interakciókból eredő hatásokat is, hiszen a résztvevők csoportos keretek között végzett 
munkájuk során óhatatlanul is hatnak egymásra. Ezeket a csoportfolyamatok által létrejövő 
és a tagokra folyamatosan hatással lévő erőket nevezzük csoportdinamikának.  

Az előbbiekben említett fogalom kapcsán azt is fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a 
csoporttá alakulás és a csoportfejlődés mindig egy hosszabb folyamat eredménye, amelynek 
során az egyén csoportban betöltött helye, a csoporttagok egymáshoz és a csoport vezetőjéhez 
fűződő viszonya is folyamatos változásokon megy keresztül. Ezen változások iránya 
elsősorban azon múlik, hogy az adott csoport, fejlődésének éppen melyik fázisában van.  

A csoportfejlődés szakaszait bemutató elméletek közül hozzánk Forsyth teóriája áll a 
legközelebb, aki szerint öt fázis különböztethető meg: az alakulás, a viharzás, a normaképzés, 
a működés és a megszűnés szakasza. (N. Kollár- Szabó, 2004) 

Az első időszak az alakulás fázisa, amelyben a tagok még csak ismerkednek egymással. A 
résztvevők kimérten és bizonytalanul viselkednek mind a tagokkal, mind pedig a csoport 
vezetőjével és céljuk egymás megismerése, valamint önmaguk bemutatása. A csoporttagok 
számára ez csaknem ugyanazt jelenti, mint amikor valaki új osztályba vagy munkahelyre 
kerül. A viharzás szakaszában a tagok a szerepekért küzdenek. Lassan kialakul a csoport 
felépítése (ti. a hierarchia), ami a legtöbbször szinte észrevétlenül történik, bár ezt az 
időszakot rivalizálások és konfliktusok sora kíséri. A harmadik szakasz a normaképzésé, 
amelynek során kialakulnak a csoport által elvárt és elfogadott szabályok, normák, 
viselkedési stílusok és minták. A harmadik szakasz végére a tagok már képessé válnak a 
közös munkára és együttműködésre. Ez a működés fázisa, amelyben a csoport már „valódi 
csoportként” dolgozik. Amennyiben a csoport eléri célját/céljait vagy pedig letelt a 
rendelkezésre álló és előre kitűzött időkeret, akkor kezdődik el az utolsó szakasz: a csoport 
megszűnése. A megszűnés oka a célok elérésén és a rendelkezésre álló időkeret leteltén túl 
még valamilyen belső ok is lehet (pl. egy feloldhatatlan/feloldatlan konfliktus stb.). (N. Kollár- 
Szabó, 2004) 
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A csoporttagok közötti együttműködés sikere természetesen nagymértékben múlik azon is, 
hogy mennyire motiváltak a csoportba érkezők és ezt az eltökéltséget mennyire sikerül 
fenntartanunk. A kézzel fogható, látható és érzékelhető eredmények, a sikerélmények és a 
pozitív visszacsatolások mind-mind elengedhetetlen feltételei annak, hogy a résztvevők a 
közös munka végéig kitartsanak és minden tőlük telhetőt megtegyenek annak sikere 
érdekében.  

A leendő csoporttagok elvárásai, motiváltsága és közös problémája mellett a csoportmunka 
eredményességéhez az is szükségeltetik, hogy a résztvevők számára egyértelmű és általuk is 
elfogadott normák határozzák meg a csoport működését.  

A csoportvezető és/vagy a tagok által kialakított szabályrendszer nemcsak keretet ad a 
csoportban folyó tevékenységeknek, hanem kiszámíthatóvá is teszi a közös munkát. A csoport 
által elvárt és deklarált érték- és normarendszer léte fontos előfeltétele a csoportot 
összetartó erő, a csoportkohézió kialakulásának.  

A csoporttagok által is elfogadott értékek és normák, valamint az ezek által meghatározott 
szerepek jelentős mértékben hozzájárulnak a csoport működéséhez és ezen szerepek a 
csoportfejlődés különböző szakaszaiban jelentős változásokon mehetnek keresztül.  

Már a csoportfejlődés kezdeti szakaszában láthatóvá válik, hogy egyes tagok milyen szerepet 
vagy szerepeket töltenek be a csoportban. A közös munka során megjelenő szerepek közül 
vannak olyanok, amelyek egyértelműen pozitív megítélés alá esnek és lesznek olyanok is, 
amelyek mind a vezetőben, mind pedig a tagokban ellenérzést kelthetnek.  

Az egymástól sok esetben nagyon is eltérő szerepek betöltői azonban a csoportfejlődés 
szempontjából kiemelkedően fontosak, hiszen nekik köszönhetően fog élni és működni a 
csoport. Nézzük meg ezeket egy kicsit közelebbről!    

A csoportnormáktól eltérően viselkedő résztvevők a foglalkozások alkalmával különböző 
szerepekben jelennek meg (Dr. Nagyné, 2010), s éppen emiatt érdemes röviden 
összefoglalnunk ezen szerepek főbb jellemzőit. 

Azok a személyek, akiket a csoport tagjai minden rossz dologért felelőssé tesznek, a bűnbak 
szerepét vállalják magukra. E mögött a legtöbbször az húzódik meg, hogy a többi csoporttag 
nem képes szembenézni saját gondjaival és emiatt saját hibáikat másokra vetítik. 

Sok esetben a bűnbakká váló személy is elfogadja ezt a szerepet és ezzel csak még jobban 
megerősíti a többieket ebbéli meggyőződésükben. Amennyiben a vezető nem kezeli 
megfelelően a kialakult helyzetet, úgy a bűnbakká vált személy könnyen elhagyhatja a 
csoportot és szerepét majd egy másik tag „örökli” meg. 

A hárításnak egy másik formája az, amit az ún. defenzív tag testesít meg. Ő az, aki 
képtelen felismerni saját problémáit és igazán nem is érti, hogy miért is van ebben a 
csoportban, ennek ellenére állandó résztvevője a foglalkozásoknak. Folyamatos jelenlétével 
azonban mindig jelét adja annak, hogy valójában ott a helye, de időre van szüksége ahhoz, 
hogy mások előtt is nyíltan felvállalja problémáit. Az előbbiek ismeretében az sem meglepő, 
hogy meglehetősen gyakran hangzanak el a szájából a pl. az „én mindent megtettem, de a 
páromon múlik minden”, vagy a „nem is értem miről beszéltek, rám ez nem vonatkozik” 
mondatok. 

A kapuőr szerepben lévő tag a „problémák megoldásának” kapuját őrzi és igyekszik a 
megoldáshoz vezető szimbolikus úton különböző „akadályokat” elhelyezni. Ő az, aki tréfával, 
sajátos megszólalásaival elvonja a többiek figyelmét, gyakran félbeszakítja a beszélgetéseket 
vagy pedig váratlanul témát vált. Ez utóbbiakkal egyértelműen az a szándéka, hogy elterelje a 
többiek figyelmét a számára kellemetlen kérdésekről, s teszi mindezt annak érdekében, hogy 
ne kelljen saját gondjaival szembesülnie.  

A legnagyobb ellenállásra az ún. deviáns tag esetében számíthatunk. Ezen szerep betöltője 
mindenáron fel akarja hívni magára a figyelmet és ennek érdekében rendszeresen megszegi a 



15 

 

csoportnormákat. Viselkedésében hol enyhébben (pl. telefonja látványos nyomkodásával), hol 
pedig erőteljesebben (pl. kiabálással, káromkodással) zavarhatja a csoport működését.  

Az előbbiekben említett, a külső szemlélő számára akár negatívnak is tűnő szerepek mellett 
azonban beszélnünk kell a csoportmunka során megjelenő azon szerepekről is, amelyek 
szoros kapcsolatban állnak azzal, hogy az adott csoport éppen melyik fejlődési szakaszban 
van. Ezek alapján megkülönböztethetünk: önirányultsági, feladatra irányuló, valamint 
csoportfenntartó szerepeket (Rudas, 2007)  

Az önirányultsági szerepek főleg a tagok személyes feszültségeinek oldását hivatottak 
szolgálni, amelyek nagyrészt abból a bizonytalanságérzetből erednek, amelyet az egyén 
számára a csoportba való kerülés okoz (pl. vezető-tag; tag-tag közötti viszony értelmezése). 
Megjelenési formái sokfélék lehetnek: a függőség, az ellenszegülés, a rivalizálás, a kitérés, a 
párképzés, a kilépés. 

A feladatra irányuló szerepek elsősorban a feladat- és problémamegoldásra szerveződő 
csoportokban jelennek meg. A kezdeményezés, az információkérés, az információátadás, a 
kritikai tisztázás, valamint az összegzés sorolható ide. 

A csoport működése szempontjából a tagok mellett kiemelten fontos szerepe van a csoportos 
alkalmakat vezető és/vagy koordináló, de azokat mindenképpen kézben tartó 
csoportvezetőnek. /Mondhatjuk mindezt annak ellenére, hogy egyes szerzők (pl. Pataki, 
2010) véleménye szerint a szociális csoportmunkában a vezető „nem vezet” és „nem irányít”./ 

A csoportot irányító személy az, aki felelős azért, hogy a csoport szakmailag megfelelően 
működjön, a csoporttagok által elvárt eredmények elérését biztosítsa, kezelje az esetlegesen 
megjelenő konfliktusokat, törekedjen az emocionális sérülések megelőzésére és amennyiben 
azok –törekvései ellenére- mégis csak bekövetkeznének, igyekezzen azokat megnyugtatóan 
kezelni. (Rudas, 2016b) 

A csoportvezetőnek azonban nemcsak saját feladataival kell tisztában lennie, hanem ki kell 
jelölnie a csoportcélok eléréséhez vezető utat és ennek kapcsán meg kell határoznia saját 
vezetési stílusát. 

A három, jól ismert vezetői módszer közül (demokratikus, laissez-faire, autokratikus) 
célszerű a demokratikus vezetési stílust választanunk, ám a csoport érdekei bizonyos 
esetekben megkívánhatják a másik két stílus alkalmazását is. (Pataki, 2010) 

A demokratikus vezető általában hagyja a csoporttagokat érvényesülni, aktívabb szerepet 
inkább csak a csoportszintű döntések meghozatala előtti beszélgetésekben vállal. Passzívabb 
szerepe miatt az elérhető eredmények is szerényebbek, viszont ezen csoportokat az 
alacsonyabb agressziós szint jellemzi.  

A laissez-faire stílust képviselő vezető a csoportcélok kijelölésében ugyan részt vesz, ám az 
esetlegesen kialakuló feszültségek csökkentésében nem vállal szerepet és hagyja, hogy 
minden a maga útján folyjon. Ezen vezetési módszer mellett az eredmények is szerényebbek, a 
csoporton belüli agressziós szint viszont magas. 

Az autokratikus vezető hatalmi, tekintélyi eszközökkel sokszor fenyegetéssel, valamint a 
büntetés kilátásba helyezésével működteti a csoportját. A vezető állandó, intenzív jelenléte 
következtében a csoport a legtöbbször jelentős eredményeket ér el, de a közös munkát a 
magas agressziós szint és a bűnbakképzés kísérheti. 

A vezetői stílus kiválasztásával egyúttal döntést is hozunk az általunk használni kívánt 
módszerekről, hiszen más technikákat kell alkalmaznunk autokratikus, demokratikus vagy 
éppen laissez-faire stílusú irányítóként. Vannak azonban olyan általánosabb alapelvek, 
amelyek érvényesülésére – az alkalmazott stílustól függetlenül- figyelnünk kell.  

A vezető által használt kommunikációs technikák több szempontból is befolyásolhatják a 
csoportmunka eredményességét: egyrészt ezek kommunikációs mintaként szolgálnak a tagok 
számára (pl. mások megszólítása, mások véleményének meghallgatása és tiszteletben tartása 
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stb.), másrészt pedig a vezető ennek segítségével irányítja a csoportot. Főként ez utóbbiak 
miatt van szükség a pontos és egyértelmű megfogalmazásokra, a világos magyarázatokra, 
valamint a határozottságra.  

A csoport működése szempontjából fontos kommunikációs szabályokat a vezetőnek 
mindig meg kell osztania a csoporttagokkal éppúgy, mint a csoportbeli szerepekre és a tagok 
egymás közötti érintkezésére vonatkozó normákat. 

A jó vezető ismérvei közé tartozik, hogy tudjon hallgatni és tudjon másokat meghallgatni, 
azaz figyeljen mások mondandójára és szükség esetén reagáljon is ezekre. A vezető által 
szóban elmondottakkal mindig legyen összhangban a testbeszéde, hiszen ennek megléte a 
csoporttagok számára azt jelenti, hogy amit mond, azt valóban úgy is gondolja.  

Egy csoport akkor tud jól működni, ha a tagok őszintén és nyíltan el tudják mondani 
véleményüket és gondolataikat. Ezen bizalmi légkör megteremtésének és fenntartásának 
képessége szintén a rátermett vezető jellemzői közé tartozik. A nehezen megnyíló, 
zárkózottabb csoporttagoknak időt ad arra, hogy merjenek beszélni az őket foglalkoztató 
témákról, tehát nem sürgeti, és különösen nem szólja meg őket hallgatagságuk miatt. A 
bizalom elnyerésének egyik fontos előfeltétele lehet, ha a tagok a találkozások alkalmával 
elhangzottakat csoporttitokként kezelik és ezeket nem osztják meg kívülálló harmadik 
személlyel.  

A feszültséggel teli, vagy a tagok számára kellemetlen helyzetekben a vezető bátran 
használja a humor eszközét, mivel ez jelentős mértékben oldja a feszültséget. 

A vezető legyen mindig felkészült és határozott. Ismerje az általa használni kívánt 
módszereket és mindig kidolgozott tervvel érkezzen a foglalkozásokra. A csoport 
összetétele, a tagok pillanatnyi hangulata természetesen befolyásolhatja a csoportmunka 
során használható metódusok körét és emiatt bizonyos helyzetekben szükség lehet az 
improvizációra is. Ennek kapcsán viszont azt is érdemes megjegyeznünk, hogy lehetőség 
szerint kerüljük a túlzott spontaneitást, mivel azt a résztvevők többsége esetleg a vezető 
felkészületlenségének jeleként értékelheti.  

A csoportmunka során esetlegesen felmerülő konfliktushelyzetek feloldása is a vezető 
feladatai közé tartozik. A tagokban sokszor kellemetlen érzéseket keltő helyzetek 
átbeszélésének, valamint az ennek kapcsán levont tanulságok rögzítésének fontos szerepe 
lehet a feszültségek oldásában.   

Ez utóbbiak viszont azt is jelzik számunkra, hogy a csoportvezetők nemcsak a 
csoportfoglalkozások levezetéséért felelősek, hanem aktív részesei és alakítói is azoknak a 
folyamatoknak, amelyek során a csoporttagok készségeinek és képességeinek fejlesztése 
történik.  

A vezetőnek tehát egyszerre kell figyelnie az előre eltervezett feladatok végrehajtására, a 
csoport, mint egész működésére, valamint a csoportnak az egyénre gyakorolt hatására. A 
csoporttagok helyzetének és működésének folyamatos vizsgálata során törekednie kell arra, 
hogy az egyes tagok iránt érzett szimpátiája, vagy éppen ellenérzései nyíltan ne 
jelenjenek meg és egy-egy váratlanul kialakuló helyzetben igyekezzen megakadályozni saját 
érzelmeinek és indulatainak felszínre törését.    

 

Ellenőrző kérdések 

Mi jellemzi a jó vezetőt? 

Miért fontos a közös probléma meghatározása? 

Milyen szerepekkel találkozhatunk a csoportfoglalkozások során? 

A munkamódszerek kiválasztása során milyen szempontok érvényesülésére érdemes figyelnünk? 

https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33779/lezaras-es-ertekeles-2
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33779/lezaras-es-ertekeles-2
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33779/lezaras-es-ertekeles-2
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33803/a-testbeszed
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33803/a-testbeszed
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A csoportfoglalkozások tervezésének feladatai 
 

Helyzetfelmérés 

 
 
A csoportfoglalkozások szervezésének egyik első lépése az általunk választott terepintézmény 
működési sajátosságainak feltérképezése. Ennek kapcsán elsősorban arról kell információt 
gyűjtenünk, hogy egyrészt kik fordulnak az adott szervezet munkatársaihoz, másrészt pedig 
miért veszik igénybe az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat.  

A tájékozódás során kérjük el a terephely működését meghatározó dokumentumokat (pl. 
alapító okirat, szervezeti- és működési szabályzat, jogszabályok stb.), valamint az ott folyó 
szakmai munkákról készült anyagokat (pl. éves beszámolók, statisztikák, projektekhez 
kapcsolódó dokumentumok stb.) és ne felejtsünk elbeszélgetni a terepintézményben dolgozó 
szakemberekkel és a kliensekkel.  

Az ily módon megszerzett ismeretek nyújtanak majd támpontot ahhoz, hogy ezek figyelembe 
vételével meghatározhassuk a szolgáltatást igénybe vevők számára nyújtandó 
csoportfoglalkozások tartalmát. Mindezek előtt azonban választ kell kapnunk az alábbi 
kérdésekre: 

 kik lehetnek a célcsoport potenciális tagjai,  

 mely problémájuk vagy problémáik enyhítésére alkalmas a csoportmunka,  

 ismerjük-e a célcsoporttal foglalkozó szakirodalmak legfontosabb megállapításait, 

 van-e az intézményben hagyománya a csoportos foglalkozásoknak,  

 birtokában vagyunk-e ezen foglalkozások tervezéséhez és lebonyolításához 
szükséges ismereteknek, készségeknek és képességeknek,  

 biztosak vagyunk-e abban, hogy a foglalkozások során nem lépünk át 
kompetenciahatárainkon? 

 

A helyszín infrastrukturális adottságainak megismerése 

A csoportfoglalkozások megszervezése szempontjából kiemelten fontos kérdés, hogy a 
gyakorlat helyszínéül szolgáló terepintézmény milyen infrastrukturális adottságokkal 
rendelkezik, azaz van-e elegendő és megfelelő tér (pl. terem, épületrész, udvar stb.) a 
foglalkozások lebonyolításához, valamint igénybe vehetőek-e számunkra azok az eszközök (pl. 
székek, asztalok, táblák, projektor, laptop stb.), amelyekre munkánk során vagy a helyszín 
berendezéséhez szükségünk lehet.  

A megfelelő helyiség kiválasztásakor érdemes átgondolnunk, hogy az adott terem mérete 
megfelel-e a csoport várható létszámának, a berendezési tárgyak (pl. székek, asztalok stb.) 
mennyire könnyen mozgathatók és ezek áthelyezését követően marad-e majd akkora szabad 
tér a terem közepén, amely alkalmas lehet különböző mozgásos feladatok elvégzésére is. 

Miután a legtöbbször egy „élő intézményben” szeretnénk csoportfoglalkozásokat tartani, 
ezért célszerű olyan helyiséget keresnünk, amely távol esik az intézmény működésével 
összefüggő zajforrásoktól (pl. közösségi terek, konyha, udvar, tornaterem stb.), ugyanakkor a 
résztvevők számára biztosítja a lehetőséget arra, hogy a foglalkozások közötti szünetekben 
kimehessenek a friss levegőre, vagy pedig könnyen meg tudják közelíteni a 
mellékhelyiségeket, a kijelölt dohányzóhelyeket vagy éppen a büfét. 

https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33731/bal-es-jobb-kez-orientacio-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33731/bal-es-jobb-kez-orientacio-jatekbemutatas
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A terem kiválasztásakor figyelnünk kell a csoport összetételére és a tagok szükségleteire is, 
hiszen bizonyos célcsoportokhoz tartozók számára (pl. idősek, fogyatékossággal élők stb.) 
kiemelten fontos lehet az akadálymentes környezet biztosítása. (Ennek részleteit lásd a 
fogyatékossággal élőkkel foglalkozó fejezetben!)       

Az ülőhelyeket célszerű körben és egymástól olyan távolságra elhelyezni, hogy azok a 
tagokat ne zavarják a szabad mozgásban és mindenkinek legyen elég tere ahhoz, hogy 
kényelmesen és ne feszélyezve érezze magát. Ez különösen fontos a csoportmunka kezdetén, 
amikor a tagok még alig ismerik egymást.  

A székek elrendezésekor arra is ügyeljünk, hogy a foglalkozások alatt mindenki jól lássa 
egymást, a résztvevők tudjanak egymással szemkontaktust tartani és szabad 
kommunikációjukat semmi ne akadályozza. 

A terem legyen világos és/vagy megfelelő világítással ellátott, a nyílászárók pedig legyenek 
alkalmasak arra, hogy a foglalkozások alatt vagy a szünetekben biztosítsák a levegő szabad 
áramlását.  

 

A csoporttagok megismerése és kiválasztása 

A csoportfoglalkozások tartására alkalmas helyszín kiválasztását követően érdemes 
közelebbről is megismerkednünk leendő csoportunk tagjaival. A szociális szakos hallgatók a 
leggyakrabban vagy egy már működő csoport munkájába kapcsolódnak be, vagy pedig a 
terephelyen dolgozó szakemberek javaslatára és közreműködésével saját maguk térképezik fel 
az általuk tartandó csoportfoglalkozások potenciális résztvevőit.  

Ez utóbbira kiváló lehetőséget nyújtanak az informális beszélgetések, de a célcsoporthoz 
tartozók megszólításához használhatunk plakátokat, szórólapokat, hírleveleket, de akár 
feladhatunk hirdetést a helyi ingyenes és mindenkihez eljutó lapokban is. 

Írásos anyag készítésekor mindig tartsuk szem előtt a megcélzandó személyek jellemzőit (pl. 
nem, kor, iskolai végzettség, egészségi állapot stb.), valamint a szervezendő csoport céljait, s 
ezekhez igazítsuk a vizuális megjelenítés eszközeit (pl. betűtípus, betűméret, színvilág, 
illusztrációk stb.). Minél közelebb állunk ezzel a leendő tagok elvárásaihoz, annál nagyobb 
esély van az érintettek pozitív reakcióira.  

Függetlenül attól, hogy a leendő tagokat a csoport beindítását megelőzően írásban vagy 
szóban kerestük-e meg, mindig érdemes egyéni vagy csoportos formában egy személyes 
találkozót is szerveznünk számukra, ahol részletesebb tájékoztatást adhatunk az alakuló 
csoport céljairól, célcsoportjáról, a találkozások időpontjáról és gyakoriságáról stb.. Ezen 
alkalom egyben kiváló lehetőséget biztosít arra is, hogy jobban megismerhessük az 
érdeklődőket, s tesszük mindezt annak érdekében, hogy az általunk vezetett csoportba 
lehetőleg kellően motivált és jól informált jelentkezők érkezzenek. 

A leendő csoporttagokkal megosztandó információk köre nagymértékben függ attól is, hogy 
az adott terepintézményben dolgozó szakemberek használják-e a csoportmunka módszereit és 
a jelölteknek volt-e már korábban alkalmuk arra, hogy részt vegyenek különböző témák köré 
szerveződő csoportfoglalkozásokon. 

Amennyiben a leendő tagok ismerik a csoportmunka módszereit, valamint már más keretek 
között találkoztak egymással, úgy könnyebb dolgunk lesz, hiszen az első foglalkozás 
alkalmával kevesebb időt kell majd fordítanunk a bemutatkozásra, valamint a csoportmunka, 
mint módszer ismertetésére.  

Amint azt a korábbiakban már említettük, szociális szakos hallgatóként a legtöbbször egy 
már működő csoport munkájába kapcsolódunk be, ezért ebben az esetben mindig érdemes a 
terephelyen dolgozó szakembereket megkérdeznünk arról, hogy milyenek a csoport tagjai és 
milyen tapasztalatokat szereztek a velük végzett csoportmunka során. Ennek kapcsán 
érdemes választ kapnunk az alábbi kérdésekre: 
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 milyen összetételű csoporttal fogunk dolgozni (pl. nem, kor, iskolai végzettség stb.),  

 milyen problémákkal küzdenek a csoport tagjai (egy vagy több),  

 ki és miként viselkedik a csoportban,  

 a csoport vezetését mely tényezők akadályozhatják,  

 az akadályozó tényezők hatását miként lehet csökkenteni (kezelési módszerek), 

 vannak-e olyan témák, amelyek a résztvevőket érzékenyen érintik,  

 tanácsos-e az érzékeny témákat kerülni vagy pedig érinthetjük is ezeket stb.? 

Ezen ismeretek összegyűjtése azért is fontos, mert így előre felkészülhetünk a csoportmunka 
során esetlegesen felmerülő problémákra, s azt is megbecsülhetjük, hogy mennyire tudunk 
majd a csoporttagokkal együttműködni és miként tudjuk a foglalkozások tartalmát az 
elvárásaikhoz, ismereteikhez, képességeikhez és készségeikhez igazítani.  

A csoportmunka tervezése során azért is kiemelten fontos a célcsoporthoz tartozók ismerete, 
mivel ennek birtokában esetleg fel tudunk majd készülni olyan eseményekre, amelyek negatív 
irányba befolyásolhatják a foglalkozások menetét. A lehetséges kockázatok feltárása és a 
megfelelő kockázatkezelési módszerek kidolgozásával azonban reagálni tudunk majd ezen 
„váratlan” történésekre is.     

 

A csoportmunka céljainak meghatározása 

A csoportmunka tervezésekor elengedhetetlen azon cél (esetleg célok) meghatározása, 
amelynek elérése érdekében a csoport tagjaival együtt fogunk majd dolgozni. A célok 
meghatározása előtt azonban mindig érdemes azt is megtudnunk, hogy az általunk választott 
terepintézmény szolgáltatásait milyen problémákkal küzdő ügyfelek veszik igénybe, s van-e 
ezen problémák között olyan, amelyek enyhítésében a csoportmunka egyes módszerei 
segítségül hívhatók.  

Mivel a legtöbb intézmény esetében nemcsak egy, hanem több olyan problémával is 
találkozhatunk, amelyek valamennyi csoporttag életében is jelen lehetnek, ezért szükség van 
arra, hogy ezen problémák közül kiválasszuk azt az egy (esetleg több), olyan közös problémát, 
amelyet valamennyi résztvevő sajátjának érez és amelynek enyhítésére a csoportmunka 
keretében lehetőség nyílik.  

Mindezek természetesen azt is feltételezik, hogy a csoporttagok maguk is felismerjék ezen 
probléma jelenlétét az életükben és tudjanak, sőt akarjanak is ellene küzdeni.  

A közös munka sikerének pedig az egyik legfontosabb előfeltétele, hogy ezekre a 
problémákra mind a csoport tagjai, mind pedig a segítő szakemberek egyaránt valós és 
kezelendő problémaként tekintsenek. Az előbbiekben leírtakból az is látható, hogy a 
csoportmunka céljának vagy céljainak meghatározásához először fel kell tárnunk azon 
problémákat, amelyekkel az adott terepintézményhez fordulók rendelkeznek és ezek közül ki 
kell választanunk azt vagy azokat, amelyek kezelésére a csoportmunka módszereit használni 
fogjuk.     
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Az adott terepintézményt felkeresõ kliensek általános jellemzõi

IsmeretekKészségek

A A közös probléma meghatározása

Képességek

Kielégítetlen szükségletek

Hiányzó

Problémák megjelenése

Terepintézmény felkeresése

A SZOCIÁLIS CSOPORTMUNKA

CÉLJÁNAK/CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA

Kliens 2.

Probléma 3.

Probléma 2.

Probéma 5.

Kliens 1.

Probléma 1.

Probléma 5.

Probléma 2.

Kliens 4.

Probléma 2.

Probléma 4.

Probléma 5.

Kliens 3.

Probléma 3.

Probléma 5.

Probléma 1.

Probléma felkínálása

Közös probléma/problémák megtalálása
Probléma 5. (I.)

Probléma 2. (II.)

Probléma 3. (III.)

 

A szolgáltatásokat igénybe vevők életében jelenlévő problémák jelentős része mögött általában 
valamilyen ki nem elégített szükségletet találunk. Mindezek alapján viszont az is elmondható, 
hogy a legtöbb probléma mögött olyan szükségletek húzódnak meg, amelyek kielégítésére az 
egyén külső segítség nélkül, önerőből képtelen. 
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A csoportmunka tervezése során éppen ezért figyelnünk kell a szolgáltatást igénybe vevők 
szükségleteire és az azok kielégítését akadályozó tényezőkre (ti. bizonyos ismeretek, 
képességek, készségek hiányára).  

A korábbi tanulmányaink során elsajátított ismereteink alapján viszont azt is látnunk kell, 
hogy ezen szükségletek egymással kapcsolatban állhatnak és hierarchiában rendezhetők (ld. 
Maslow elméletét), s az alapvető szükségletek kielégítése nélkül nehezen képzelhető el a 
magasabb szintű szükségletek kielégítése.  

Ennek következtében a csoportmunka tervezésekor érdemes az elérendő célokat 
kettéválasztanunk és rövid-, illetve hosszú távú célokat megfogalmaznunk magunk és a 
csoport tagjai számára. Mindig tartsuk szem előtt a fokozatosság elvét, s elsőként az alapvető, 
majd pedig a magasabb szintű szükségletek kielégítésére törekedjünk.  

Maslow elméletét egy kissé átalakítva elmondhatjuk, hogy elsőként a fiziológiai, majd a 
biztonsági, a szociális és társas szükségletekkel foglalkozzunk és csak ezt követően tegyünk 
kísérletet arra, hogy a csoport tagjait az elismerés, majd pedig az önmegvalósítás fázisáig 
eljuttassuk. /Egy egyébként piacképes tudással rendelkező, álláskeresőkből álló csoport 
tagjainak pl. először csak az önismeretét fejlesszük, majd megismertethetjük őket az 
álláskeresés fortélyaival (pl. önéletrajz készítés, állásinterjú során alkalmazható technikák 
stb.), utána támogatást nyújthatunk abban, hogy munkavállalóként helyt tudjanak állni és 
munkahelyeiket meg tudják tartani és csak ezt követően számíthatnak arra, hogy majd a 
munkáltatók is elismerik és megbecsülik őket. Mindez azt is jelenti, hogy csak lépésről-
lépésre haladva, újabb és újabb tematikájú csoportfoglalkozások segítségével juthatunk el a 
kívánt hosszú távú célig: a munkahelyi megbecsültség eléréséig./   

Amennyiben sikerült meghatároznunk a terepintézmény feladataihoz és a célcsoport 
szükségleteihez leginkább igazodó célokat és az ezek mögött meghúzódó problémákat, úgy a 
következő feladatunk a célhoz vezető úton használandó eszközök kiválasztása lesz. 

A csoportmunka keretében a legtöbbször olyan kompetenciák és az ezeket felépítő 
képességek és készségek fejlesztésére törekszünk, amelyek e közösen kitűzött célok eléréséhez 
nélkülözhetetlenek.  

Nézzük meg, hogy milyen képességek és készségek fejlesztésére használhatjuk a 
csoportmunka módszereit (Andiné – Durgonics, 2010):  

 

Önismerettel összefüggő kompetenciák 

 érzelmek azonosítása (az egyén képes megfogalmazni, hogy adott pillanatban 
hogyan érzi magát; tisztában van azzal, hogy mit jelent a szeretet, a boldogság, a 
bizonytalanság fogalma; érzelmeit képes összehangolni nonverbális 
kommunikációjával) 

 önállóság, autonómia (az egyén képes önállóan dönteni, bizonyos dolgokról 
véleményt formálni; képes annak kifejezésére, ha valami nem tetszik neki vagy, 
ha valamivel nem ért egyet) 

 identitás, önazonosság (az egyén képes felismerni a hibáit és erényeit; 
tisztában van azzal, hogy számára mi a jó és mi a rossz) 

 hitelesség (az egyén által elmondottak összhangban állnak cselekedeteivel)  
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Önszabályozás 

 a siker kezelése (az egyén elfogadja, ha sikeres valamiben, de nem kérkedik 
vele; minden esetben tekintettel van mások érzéseire) 

 kudarctűrés (amennyiben az egyén veszít egy játékban vagy alulmarad egy 
vitában, akkor azt fogadja méltósággal; meg kell tanulnia, hogy nem lehet 
mindig a győzelmi dobogón állni; vereség esetén ne másokat hibáztasson a 
kialakult helyzet miatt, hanem képes legyen a szükséges következtetések 
levonására) 

 kitartás (az egyén a várható nehézségek ellenére sem adja fel a kísérletezést egy 
olyan feladat megoldásakor, amelyről korábban már eldöntötte, hogy azt 
mindenképpen megteszi) 

 törődés (az egyén odafigyel másokra és igyekszik kimutatni mások iránt táplált 
érzelmeit) 

 másokra való odafigyelés (ha az egyén valamiben döntést hoz vagy cselekszik, 
akkor mindeközben figyelembe kell hogy vegye ezen lépésének másokra 
gyakorolt hatását)  

 tolerancia  (az egyén nyitott mások véleményének elfogadására, de ez nem 
feltétlenül jelenti azt, hogy azzal egyet is ért) 

 

Énhatékonyság-érzés 

 pozitív önértékelés (az egyén alapvetően optimista, elfogadja magát saját 
pozitív és negatív tulajdonságaival együtt; tisztában van azzal, hogy nem 
tökéletes, de ezt megfelelő technikákkal kompenzálni tudja) 

 konstruktív self-érzékelés (az egyén egészséges önbizalommal és megfelelő 
belső kontrollal rendelkezik; hisz abban, hogy saját maga alakíthatja azokat a 
helyzeteket, amelyekkel meg kell birkóznia; képes élete irányítására) 

 

A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek 

 Információkezelés (az egyén képes az információ gyűjtésére, rendszerezésére és 
feldolgozására 

 Problémakezelés (az egyén képes a felmerült problémák azonosítására; képes 
reális problémamegoldó stratégiákat kidolgozni és alkalmazni; megfelelő 
képességek és készségek hiányában mer és tud másoktól segítséget kérni) 

 Kritikai gondolkodás (az egyén képes a régi információk és az újonnan kapott 
információk egyesítésére, beépítésére és ezáltal egy új információ létrehozására)  

 Szabályalkotás, szabálykövetés (az egyén képes a szabályokhoz 
alkalmazkodni és elfogadja a normaszegést követő szankciókat) 

 Kreativitás (az egyén képes új dolgokat kipróbálni és létrehozni; képes egy 
problémát akár több oldalról is megközelíteni és ennek segítségével megoldani) 

 Társas kompetenciák (az egyén olyan személyes tulajdonságai, képességei, 
amelyek jellemzően társas helyzetben nyilvánulnak meg /pl. kapcsolatteremtő 
készség/) 
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 Empátia (az egyén képes felismerni mások érzéseit és bele tudja magát képzelni 
mások helyzetébe; képes mások szemével látni a világot) 

 

Kommunikációs készségek 

 általános kommunikáció (a mindennapok során alkalmazott kommunikáció) 

 „speciális” kommunikáció (e-mail, sms stb.) 

 véleményalkotás (az egyén képes véleményének megfogalmazására) 

 vitakészség (az egyén képes érvelni álláspontja védelme érdekében) 

 konfliktuskezelés (az egyén képes a kialakult feszültséggel teli helyzetet 
feloldani) 

 segítségkérés (az egyén képes problémái megoldása érdekében másoktól 
segítséget kérni) 

 visszautasítás (az egyén képes nemet mondani) 

 nonverbális kommunikáció (az egyén ismeri a testbeszédet és megérti az általa 
közvetített érzelmeket) 

 hitelesség (az egyén testbeszéde és verbális kommunikációja összhangban áll 
egymással) 

 szemkontaktus tartása (az egyén képes a megfelelő szemkontaktus tartására 
beszélgetés közben) 

 

A csoportfoglalkozások tervezésekor ugyan meg kell jelölnünk magunk számára, hogy 
pontosan mely területek (ismeretek készségek, képességek) fejlesztésére helyezzük a 
hangsúlyt, de arra minden esetben ügyelnünk, hogy egy-egy alkalommal lehetőség szerint ne 
csak egy terület fejlesztésére koncentráljunk.  

 

A költségvetés elkészítése és a szükséges tárgyi eszközök beszerzése 

Amint arról már a terepintézmények infrastrukturális adottságairól szóló alfejezetben már 
említést tettünk a csoportfoglalkozások tervezésekor igyekezzünk a költség-haszon elvet 
szem előtt tartani.  

A szociális ellátórendszer intézményeinek költségvetése általában meglehetősen szűkre 
szabott és nem állnak korlátlanul rendelkezésre erőforrások. Éppen emiatt fontos alacsony 
szinten tartani a csoportfoglalkozásokhoz kapcsolódó kiadásokat és ahol csak lehet, vásárlás 
helyett, inkább próbáljunk meg a terephelyen egyébként is meglévő, vagy saját magunk által 
is elkészíthető eszközöket használni.   

A csoportmunka tervezésekor készítsünk részletes listát a foglalkozások megtartásához 
kapcsolódó eszközökről és jelöljük meg azokat, amelyek vagy már rendelkezésre állnak vagy 
pedig könnyen elkészíthetők. A vásárlás útján beszerzendő kellékek neve és darabszáma 
mellé írjuk oda az árukat, majd pedig készítsünk összesítést a várható kiadásokról.  
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A csoportfoglalkozások megtartásához szükséges eszközök listája 
(minta) 

 
 

 

Eszköz 
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Egyéb 

 

 

Darabszám 

 

 

Ára 

projektor   - - - 1 db - 

laptop   -  saját 1 db  

papír  - -  - 10 csomag 9000 Ft 

toll  - -  - 15 db 1500 Ft 

névtábla  -  - - 15 db - 

…..        

Összesen: 10500 Ft 

 

 

Az időkeret meghatározása 

A csoportfoglalkozások megtervezésekor fontos figyelembe vennünk azt is, hogy mennyi idő áll 
majd a rendelkezésünkre, az általunk előzetesen kitűzött célok eléréséhez. 

A rendelkezésre álló időkeret fogalma ebben az esetben két további kérdést is magában 
foglal: egyrészt azt, hogy egy-egy találkozás alkalmával mennyi idővel számolhatunk, másrészt 
milyen idő intervallumban kell elérnünk az előzetesen kitűzött céljainkat.   

A felhasználható időkeret nagyságát több tényező is befolyásolhatja: az elérendő célok 
mennyisége és minősége, a csoport összetétele (pl. nem, kor, iskolai végzettség, egészségi 
állapot stb.), valamint az alkalmazandó eszközök és módszerek fajtái. 

Az egyes foglalkozásokra fordítandó idő tervezésekor nem szabad figyelmen kívül hagynunk 
azt sem, hogy az érdeklődés folyamatos fenntartása érdekében szükség lehet rövidebb-
hosszabb szünetek beiktatására, valamint az egyes feladatok végrehajtása során 
számíthatunk néhány perces csúszásra is. A rendelkezésünkre álló időkeret felosztásakor 
ezt mindig tartsuk szem előtt! 

Természetesen az nem okoz különösebb gondot, ha egyes feladatok esetében több 
magyarázatra van szükség, sőt az is elfogadható, ha egy kialakult beszélgetés vagy vita az 
előre eltervezettekhez képest egy kicsivel több időt vesz majd igénybe.  

Arra azonban mindig figyelnünk kell, hogy a foglalkozások végére eljussunk az általunk 
kitűzött célokig, és ha az előbb említett, nem várt időbeli túllépések ebben gátolnának, akkor 
az elhúzódó „parttalan” beszélgetéseket és vitákat határozottan le kell zárnunk és a 
foglalkozást az eredeti mederbe vissza kell terelnünk. 

Ezzel szemben az is előfordulhat, hogy egy-egy feladat végrehajtása ugyan az 
eltervezettekhez képest több időt vesz majd igénybe, de a csoport működése és a téma 
szempontjából nem lenne célszerű azt félbeszakítani, úgy érdemes az eredetileg eltervezett 

https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33737/bal-es-jobb-kez-orientacio-jatekvezetes
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33737/bal-es-jobb-kez-orientacio-jatekvezetes
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feladatsorból utólag egy-egy feladatot kivennünk vagy lerövidítenünk annak érdekében, hogy 
ne lépjük túl a foglalkozásra szánt időkeretet.   

Mindez azt is jelenti, hogy nem kell mereven ragaszkodnunk az eredeti 
feladatsorunkhoz, hanem igazodhatunk a csoport pillanatnyi hangulatához vagy 
elvárásaihoz és ennek megfelelően szabadon változtathatunk a feladatok sorrendjén, 
rövidíthetünk rajtuk, sőt amennyiben az szükséges, akár ki is hagyhatunk közülük néhányat.  

Miután az előbbiekben leírtak fordítottja is elképzelhető, azaz egy-egy feladat végrehajtása 
során azt is láthatjuk, hogy ezek az előre elgondoltakhoz képest rövidebb időt vesznek majd 
igénybe, ezért erre az esetre is felkészülve mindig gondoskodjunk olyan tartalékfeladatokról 
is, amelyekkel az így kialakult helyzetet kezelni tudjuk.  

 

A munkamódszerek kiválasztása 

A csoportfoglalkozások során általában sokféle módszer használatára nyílik lehetőség és 
akkor járunk el helyesen, ha a különböző módszereket egymással váltogatjuk, hiszen ezzel a 
résztvevők figyelmét és érdeklődését is fenn tudjuk tartani.  

A kiválasztandó technikák között szerepelhet: a megbeszélés, a vita, a szemléltetés, a 
foglalkoztatás, az igényfelmérés, a rendszerezés, valamint a feladatlapok és tesztek kitöltése 
is. 

A megbeszélés, mint módszer megfelelő lehet a csoportfoglalkozások elején (pl. amikor a 
résztvevők néhány mondatban bemutatják magukat).  

A vitát akkor érdemes használni, amikor a tagok már kellőképpen ismerik egymást és a 
csoportvezetők számára is felmérhető egy-egy csoporttag várható reakciója. Mivel ez esetben 
az érzelmek erőteljesebben megjelenthetnek, ezért figyelnünk kell arra is, hogy az egyes 
csoporttagokat az általunk felvetett téma mennyire érintheti majd érzékenyen. 

A szemléltetést lehet akár pihentető eszközként is használni, amikor a foglalkozások során 
az érintett kérdésekhez kapcsolódó kisfilmmel erősítjük meg az elhangzottakat.  

A tagok aktív együttműködésére építő ún. tevékenykedtetés1 kiváló lehetőséget biztosít 
arra, hogy a résztvevők közelebb kerülhessenek egymáshoz és közös tevékenységük végére, 
munkájuk eredményeként egy kézzelfogható terméket (pl. plakát, alkotás stb.) is 
felmutathassanak. 

A megfigyelés módszere jól használható a szemléltetés technikájával kombinálva, hiszen 
egy kisfilm megtekintése nemcsak megerősítheti a szóban elhangzottakat, hanem különböző 
megfigyelési szempontok előzetes megadásával az abban látottak tovább is bővíthetik a 
résztvevők adott témában már meglévő ismereteit és tapasztalatait.  

A rendszerezés technikáját a csoportfoglalkozások során mindvégig célszerű alkalmaznunk, 
hiszen mind az egyes feladatok végrehajtása során, mind pedig az adott napi foglalkozás 
végén célszerű röviden összefoglalni élményeiket, tapasztalataikat és értékelni az egyes 
feladatokat, valamint a teljes napon történteket. 

A tesztek és feladatlapok használatával nagyobb teret engedhetünk az egyéni munkának 
és ezzel meg is tarthatjuk a csoportban végzendő feladatok egyhangúságát, ugyanakkor 
pontosabb képet kaphatunk a résztvevőkről is.  

 

                                                                 
1 A „tevékenykedtetés” a neveléstudományban használt terminus, amely olyan tanulási-tanítási technikára utal, 

amelyben kiemelt szerepet kapnak a pedagógusok (jelen esetben a csoportvezetők) által irányított, a tagok közös 
munkavégzésén alapuló feladatok. 
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A szabályok meghatározása 

A csoportmunka tervezésekor érdemes átgondolnunk, hogy mely szabályok segíthetik elő a 
legjobban az egyéni és a csoportcélok megvalósulását. A foglalkozásoknak keretet adó normák 
kidolgozásába természetesen minden érintettet érdemes bevonni, tehát a csoportvezető a 
tagok közreműködésével és egyetértésével határozza majd meg ezeket. 

A csoportvezetők már a tervezés fázisában rögzíthetik azon szabályokat, amelyek lefektetése 
nélkülözhetetlen a közös munka eredményességéhez. Ezen regulák egy része a foglalkozások 
kereteit határozzák meg, másik részük viszont a csoporttagoktól elvárt magatartásra 
vonatkoznak. 

Az alábbiakban ezek közül példaként felsorolunk néhányat, de a sor természetesen tetszés 
szerint bővíthető vagy éppen szűkíthető: 

 az első találkozás időpontja, 

 a találkozások gyakorisága és időtartama,  

 az utolsó foglalkozás időpontja, 

 a csoport jellegének meghatározása (nyitott vagy zárt csoport), 

 a csoportcélok rögzítése, 

 a szabályalkotás módszerei (a csoporttagok milyen kérdésekbe szólhatnak bele), 

 hiányzások kezelése,  

 titoktartás, 

 a résztvevők közötti kommunikáció alapelvei, 

 a szabályok ellen vétők szankcionálása stb.. 

 

A lefektetendő szabályok köre a csoport elindulását követően is változhat, hiszen az alakulás 
időszakában a csoporttagok (és a vezető) számos olyan jelenséggel találkozhatnak, amelyek a 
közös munkát zavarhatják, ezért ezek utólagos szabályozása indokolt lehet.  

 

A csoporttagok motivációjának fenntartása 

Amint arról már a korábbiakban szó esett, a szociális szolgáltatásokat a legtöbben azért 
veszik igénybe, mivel bizonyos szükségleteik kielégítése önerőből nem lehetséges, ugyanakkor 
fontosnak tartják az ebből eredő feszültségek enyhítését. 

Mindezek a csoportmunka szempontjából is kiemelten fontosak, hiszen ha a jelentkezőket 
kötelezik a foglalkozásokon való részvételre és ők maguk nem éreznek belső késztetést arra, 
hogy a csoportcélok eléréséhez hozzájáruljanak, akkor esetükben ez a munkamódszer 
hatástalan lesz. 

Éppen ezért már a csoportcélok megfogalmazásakor ügyelnünk kell arra, hogy ezek 
valamennyi tag számára elfogadhatók és nem utolsó sorban motiválók legyenek. Lényegében 
ugyanez mondható el a foglalkozások során alkalmazandó módszerek kiválasztása kapcsán 
is, hiszen a tagok folyamatos érdeklődését fenntartó és a résztvevők összetételéhez (pl. kor, 
nem, iskolai végzettség stb.) jól igazodó, változatos feladatok jelentős mértékben 
hozzájárulhatnak a tagok által megfogalmazott közös problémák enyhítéséhez.  
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A megfelelő feladatok kiválasztása mellett az is fontos, hogy minden résztvevőnek megadjuk a 
választás szabadságát, azaz soha ne kényszerítsük őket olyan dolgok megtételére, amelyekre 
egyébként nem éreznek késztetést. 

Amennyiben valaki nem akar beszélgetni egy számára vélhetően kényes vagy éppen 
közömbös témáról, vagy szívesen kimaradna egy-egy játékból, akkor adjuk meg neki ezt a 
lehetőséget. Ez utóbbiak különösen fontosak lehetnek a csoportalakulás fázisában, amikor a 
tagok még kevésbé ismerik egymást és emiatt nehezebben nyílnak meg egymás előtt.       

A visszahúzódóbb tagok sok esetben éppen abból merítenek erőt, hogy azt látják, hogy 
mások is hasonló problémákkal küzdenek, vagy mások is hibázhatnak egy-egy feladat 
megoldásakor. Ebben az esetben éppen a csoporttagok adhatnak erőt ahhoz, hogy a 
csendesebbek is megszólaljanak, vagy menet közben bekapcsolódjanak a már folyó játékba. 

A motiváció fenntartásához arra is szükség van, hogy a résztvevők folyamatos visszajelzést 
kapjanak a csoport vezetőjétől és tagjaitól is. A csoportvezető bíztatással vagy a tagok és a 
csoport munkájának értékelésével járulhat hozzá ezen célok eléréséhez.  

Minden tagnak tudnia kell, ha valamiben kimagaslóan jó teljesítményt nyújtott, hiszen ezzel 
is hozzájárulhatunk én-képük javulásához, valamint személyiségük fejlődéséhez.  

Az értékelésnek ki kell terjednie az egyes feladatokra és a csoportfoglalkozás(ok) egészére is. 
Az értékelő lehet a csoportvezető, de ebbe bekapcsolódhatnak a csoport tagjai is, viszont ez 
esetben figyelnünk kell arra, hogy a résztvevők úgy legyenek őszinték, hogy véleményük 
elmondásával másokat ne bántsanak meg.  

A tagok érdeklődésének fenntartásához sokszor az is hozzájárulhat, ha bizonyos 
időközönként rövidebb-hosszabb szünetekkel törjük meg a foglalkozások menetét, vagy pedig 
pihentető és lazító gyakorlatokat emelünk be a gondolkodást és a figyelmet jobban igénybe 
vevő feladatok közé.  

A motiváció fenntartása kétségtelenül a csoportvezető legfontosabb feladatai közé tartozik, 
ezért a csoportfoglalkozások során mindvégig figyelemmel kell kísérnie a résztvevők 
érdeklődésének változását és a megfelelő beavatkozási stratégia kiválasztásával és 
alkalmazásával hozzá kell járulnia a tagok motivációjának újbóli feléledéséhez.  

 

A foglalkozásterv elkészítése és megvalósítása 

A csoportfoglalkozások tartalmi kérdéseit rögzítő foglalkozásterveket minden esetben célszerű 
írásban elkészítenünk, hiszen ez a dokumentum később egyfajta viszonyítási pontként is 
szolgálhat számunkra akkor, ha annak végrehajtása során elakadnánk, vagy pedig az eredeti 
tervek módosítására lenne szükség. Ez a későbbiekben is hozzáférhető anyag pedig egyfajta 
emlékeztetőként szolgálhat akkor is, amikor csoportvezetőként saját munkánkat értékelni 
szeretnénk.  

A foglalkozástervek összeállítása előtt meg kell határoznunk a csoportfoglalkozások célját 
vagy céljait, beleértve ebbe a leendő csoporttagok által önerőből ki nem elégíthető 
szükségleteket, valamint az ebből eredő problémák körét. Meg kell jelölnünk azon 
ismereteket, készségeket és képességeket, amelyek elsajátításával vagy fejlesztésével 
elősegíthetjük az általunk kitűzött célok elérését. 

Amennyiben ezen információk már a rendelkezésünkre állnak, úgy arról is döntenünk kell, 
hogy a kitűzött célok eléréséhez hány alkalomból álló foglalkozássorozatra lesz majd szükség 
és az egyes foglalkozásokat milyen időtartamúra tervezzük.  

A fejlesztendő területek kijelölésével az is meghatározhatóvá válik, hogy ezen készségek és 
képességek fejlesztésére vagy bizonyos ismeretek átadására mely gyakorlati feladatok a 
legmegfelelőbbek.  

https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33800/poharak-jatekvezetes
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33800/poharak-jatekvezetes
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33776/lezaras-es-ertekeles
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Mivel egy-egy feladat vagy játék egyszerre több terület fejlesztésére is alkalmas, ezért a 
foglalkozástervek összeállításakor arra mindenképpen figyeljünk, hogy az adott gyakorlat 
illeszkedjen a foglalkozás általunk kitűzött céljaihoz. 

Bátran váltogassuk a gyakorlati feladatokat egymással, de közben tartsuk szem előtt, hogy a 
kiválasztott feladatok mindig álljanak összhangban a csoportfejlődés adott szakaszával, 
valamint a csoporttagok képességeivel és érdeklődési körével. Ne feledjük: minden csoport 
más, ami az egyik csoport esetében megfelelő feladatnak bizonyul, az egy másiknál 
hatástalan! 

Az időgazdálkodással kapcsolatos problémák kivédése érdekében kezeljük rugalmasan 
tervünket, ne féljünk a feladatokon változtatni és a biztonság kedvéért mindig legyenek 
nálunk tartalékfeladatok is. A feladatok kiválasztásában a jelen kötetünk mellékletében 
található játéktár nyújt majd segítséget, amelyben szociális szakos hallgatók által már 
kipróbált és bevált feladatokat gyűjtöttünk össze. 

A foglalkozástervek elkészítésekor az alábbiakban felsoroltak átgondolására és gyakorlati 
megvalósulásuk biztosítására lesz majd szükség: 

A célok megjelölése és a feladatok kiválasztása: 

 a foglalkozás pontos célja vagy céljai, 

 a megjelölt cél vagy célok a csoport tagjai számára is reálisan elérhetők legyenek, 

 a célokhoz vezető úton mindig maradjunk kompetenciahatáron belül, 

 a kiválasztandó gyakorlatok igazodjanak a célhoz vagy célokhoz, 
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 a feladatsorok végrehajtásának legyen kézzel fogható eredménye (tanulsága, hozadéka) 

Az időkeret meghatározása: 

 a rendelkezésre álló időkeret meghatározása (többnyire 45 perc vagy 90 perc), 

 adott foglalkozás során használni kívánt feladatok időigénye (percben),  

 a rendelkezésre álló időkeret és a feladatok időigényének egybevetése,  

 számítsunk arra, hogy egy-egy feladat megoldásához esetleg több időre lehet szükség, 

 készüljünk olyan tartalékfeladatokkal, amelyek szükség esetén „bevethetők” 

A megvalósításhoz szükséges eszközök beszerzése: 

 az eszközök felsorolása,  

 az eszközök fellelhetősége az adott terepintézményben,  

 az eszközök használatba vételének lehetősége a terepintézményekben, 

 a saját magunk által elkészíthető eszközök kiválasztása,  

 a vásárlás útján beszerezhető eszközök megjelölése,  

 a vásárlás útján beszerezhető eszközök költségigénye, 

 a rendelkezésre álló anyagi erőforrások és a várható kiadások összevetése.  

 

Az egy-egy alkalommal használni kívánt feladatok sorrendjét célszerű a foglalkozás egyes 
szakaszaihoz igazítani. A találkozások a bevezetés szakaszával kezdődnek, majd a 
ráhangolódás és a célok megvalósítása után jutunk el az értékelés fázisáig.   

A bevezetés szakasza a résztvevők bemutatkozásával kezdődik, majd a célok és a szabályok 
ismertetésével folytatódik. Miután ez utóbbiak megismerése különösen fontos a 
csoportmunka eredményessége szempontjából, ezért mindig hagyjunk több időt ezek 
megértésére és szükség esetén részletesebb magyarázatára. Ebben a szakaszban célszerű 
megismerni a résztvevők elvárásait, aktuális érzelmi állapotát és rákérdezhetünk arra is, 
hogy miért döntöttek úgy, hogy eljönnek erre a foglalkozásra. /Természetesen többüléses, 
zárt csoport esetén, a második találkozótól kezdve mindezeket kiváltjuk az előző alkalommal 
történtek összefoglalásával./   

A ráhangolódás fázisa a csoporttagok érdeklődésének felkeltéséről és fenntartásáról szól, s 
tesszük mindezt annak érdekében, hogy elérjük a foglalkozás végére kitűzött célokat.  

Az általunk kitűzött cél(ok) megvalósítása érdekében használni kívánt feladatok 
kiválasztásakor mindig ügyeljünk arra, hogy mi magunk is jól ismerjük ezen gyakorlatokat, 
hiszen ez nagymértékben hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy az egyes feladatok 
ismertetésekor, valamint használatuk során a csoporttagok szemében is magabiztosnak 
tűnjünk.    

Minden egyes feladat bemutatásakor adjunk pontos és érthető tájékoztatást a soron 
következő gyakorlatról és mindig kérdezzük meg a résztvevőket arról, hogy értették-e 
magyarázatunkat. A feladatok végrehajtását követően mindig értékeljük a csoport, valamint a 
tagok munkáját. Beszéljük meg, hogy kinek és mi okozott gondot és milyen érzéseket váltott 
ki bennük az adott feladat. 

https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33740/a-bemutatkozas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33806/a-mi-hazunk-jatekvezetes
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A befejezés és a lezárás szakaszában az adott alkalom értékelésére és az esetlegesen 
keletkező feszültségek feloldására nyílik lehetőségünk. Körkérdés formájában választ 
kereshetünk arra is, hogy ki és hogy érezte magát a csoportos foglalkozás alkalmával és mi 
az, amit kiemelnének az adott találkozó történései közül.  

Törekedjünk arra, hogy mindenki elmondhassa a véleményét és senki ne vigyen magával 
semmilyen rossz élményt. Amennyiben a csoport összetétele alapján úgy találnánk, hogy a 
körkérdés, mint módszer nem igazán megfelelő, úgy készíthetünk egy véleményládát is, 
amelybe a foglalkozás végén mindenki bedobhatja az észrevételeit tartalmazó céduláit.  

A foglalkozás lezárását követően a csoportvezetőnek is értékelnie kell a saját és csoportja 
munkáját, hiszen ezen önértékelés hozzásegíthet ahhoz is, hogy tisztázzuk saját szerepünket, 
rávilágítsunk erényeinkre, esetleges hiányosságainkra. Célszerű átgondolnunk, hogy miben 
voltunk jók és mi az, amit változtatnunk kellene.     

A foglalkozástervek rögzítésére alkalmas táblázat (minta) 

 
Foglalkozás szakasza 

 

 
Fejlesztendő 

területek 

 
Módszerek 

 
Eszközök 

 

 
Időtartam 

(feladat/perc) 
 

 
I. BEVEZETÉS: 
Szervezési feladatok  
 
Köszöntés, bemutatkozás 

   
 

 
 

 
Célkitűzés 
 
A csoportfoglalkozás 
céljának/céljainak leírása 

   
 

 
 

 

 
Ráhangolódás 

    
 

 

Ráhangoló játék leírása Ráhangoló 
játék által 
fejlesztendő 
terület 

   

 
II. FŐ RÉSZ: 
 
Motiváció:  
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 

 

Játék1. leírása Játék1. által 
fejlesztendő 
terület 
megnevezése 

   

Játék2. leírása Játék2. által 
fejlesztendő 
terület 
megnevezése 

   

Játék 3. leírása stb. Játék3. által 
fejlesztendő 
terület 
megnevezése 
stb. 
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III. BEFEJEZÉS: 
 

    

Értékelés: 
Értékelő feladat leírása 
 

Értékelő 
feladat 
céljának 
megnevezése 

   

 
Elköszönés 
 

   
 

 

 
Összesen: 
 

    
perc 

 

 

 

 

Ellenőrző kérdések 

Milyen lépések megtételére van szükség a csoport elindítása előtt?    

Milyen készségek fejlesztése fordulhat elő a gyakorlatban?   

Miért éppen ezen készségek fejlesztésére lehet szükségük a célcsoport tagjainak? 

Miért van szükség a foglalkozásterv elkészítésére? 

Milyen lépések megtételére van szükség egy foglalkozásterv összeállítása során? 
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Szociális csoportmunka gyermekekkel 
 
A szociális alap- és mesterszakos hallgatók szakmai gyakorlataik során a családjukban és 
különböző típusú bentlakásos intézményekben élő gyermekekkel is kapcsolatba kerülhetnek. 

 A legifjabb nemzedékekhez tartozók alapszükségleteinek egy részében nem igazán találunk 
eltéréseket, de életkoruk, egészségi állapotuk, képességeik, érdeklődési körük, valamint 
egyéni élethelyzetük miatt mind igényeikben, mind pedig elvárásaikban jelentős különbségek 
mutatkozhatnak.  

A gyermekekkel végzett csoportmunkával foglalkozó fejezetben éppen emiatt a lehetséges 
terepintézmények felől közelítjük meg a kérdést és ennek megfelelően külön alfejezetekben 
tárgyaljuk az iskolai környezetben és a gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben végezhető 
csoportos tevékenységek sajátosságait.  

 

Szociális csoportmunka az iskolában 

A társadalom működési zavarait is jelző szociális problémák nem állnak meg az oktatási 
intézmények kapui előtt, hanem az ott dolgozó pedagógusok naponta érzékelik az ezekből 
eredő feszültségeket és negatív hatásokat. 

Mivel az iskolák munkatársai a legtöbbször nincsenek felkészülve és felkészítve ezen 
problémák kezelésére, ezért különösen fontos feladat hárul az iskolai keretek között jó 
esetben működő szociális szolgáltatásokat (is) nyújtó személyekre (pl. iskolai szociális 
munkásokra, iskolapszichológusokra, fejlesztő pedagógusokra, mentálhigiénés 
szakemberekre stb.). 

Miután az iskola egyike azon helyeknek, ahol a gyermekek a legtöbb időt töltik és ez az a 
helyszín, ahol az előbbiekben említett szociális problémák következményei koncentráltabban 
is megjelennek, ezért kiemelten fontos a gyermekek által bevitt problémák azonosítása és 
azoknak a rendelkezésre álló eszközökkel való enyhítése. 

Az oktatási intézmények falai között megjelenő gondok a legtöbbször a családok bizonytalan 
anyagi és érzelmi hátterére vezethetők vissza. A szülők egyike, vagy pedig mindketten arra 
kényszerülnek, hogy több időt töltsenek az adott háztartás működtetéséhez szükséges anyagi 
erőforrások előteremtésével, ezzel is csökkentve a családi körben közösen eltölthető idő 
hosszát. A pénzhiányból és/vagy a munkahelyi stresszből eredő feszültségek pedig a még 
együtt tölthető idő minőségét is ronthatják, hiszen a közös családi programokat felválthatják 
a családtagok közötti viták, s megjelenhetnek különböző deviáns viselkedési formák is.  

A családok kedvezőtlen anyagi helyzete, a szülők aluliskolázottsága és rossz 
lakáskörülményei esetén viszont már kifejezetten hátrányos helyzetről beszélhetünk.  

A szegénység és bármilyen más kedvezőtlen, a gyermeket hátrányosan érintő helyzet 
közvetlenül és közvetetten is kihat a gyermekek fejlődésére. Az előbbieknek vannak látható 
jelei, mint pl. a szegényes öltözködés, a tanszerek hiánya és van rejtett formája is, mint pl. a 
gyermekek állandó szégyenérzete és az otthoni feszült légkörből fakadó szorongása. A 
kedvezőtlen szociális helyzetű gyermekek lemaradása társaikhoz képest már az érintett 
személy egészen korai fejlődési szakaszában tetten érhető. (Szilvási, 2008)  

A kétszülős családok helyett a gyermekek egyre növekvő hányada él egyszülős 
háztartásokban, amely a legtöbbször együtt jár a legkisebbek két szülői háztartás közötti 
folyamatos vándorlásával és ez magával hozhatja az állandóság hiányát, valamint az irreális 
igények és elvárások megjelenését. A gyermekek igyekeznek mindkét szülő elvárásainak 
megfelelni, s ezt az egyébként sem egyszerű helyzetet tovább bonyolíthatja a szülők új 
kapcsolataiból származó utódok megjelenése is. 
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Ezt a családi háttérből eredő bizonytalanságérzetet tovább növelhetik azok, az iskola által 
támasztott elvárások, amelyeknek a diákok többsége igyekszik megfelelni. Amennyiben a 
gyermek nem tud olyan teljesítményt nyújtani, mint amit tőle a szülei és tanárai elvárnak, 
úgy ez a helyzet a tanulókat frusztrálttá és szorongóvá teheti. 

Az előbbiekben említett negatív hatások többsége a gyermekek iskolai viselkedésére is kihat: 
visszahúzódóbbak lehetnek, vagy éppen ellenkezőleg agresszívabbá is válhatnak. Ezen 
változások mögött természetesen meg kell látnunk a háttérben meghúzódó „valódi okokat”, 
hiszen a gyermek a legtöbb esetben csak a családi problémák tünethordozója, ezért a 
feszültségek és konfliktusok feloldása csak a szülők, a pedagógusok és a szociális 
szakemberek sok esetben eltérő álláspontjainak megismerésével és feladatainak 
összehangolásával lehetséges. (Hudra, 2008)  

A tanulási és magatartási problémák azonban egyszerre lehetnek okai és következményei is 
a családok pillanatnyi szociális és érzelmi állapotának, s ebből eredően megjelenési formái is 
sokfélék lehetnek.  

Az előbbiekben említett zavarok az alábbi területeken jelenhetnek meg:  

• az általános pszichés állapotban (pl. levertség, féktelenség, szorongás),  

• a motiváció alakulásában (pl. motiválatlanság, megközelíthetetlenség),  

• a munkavégzésben (pl. gyors kifáradás, vontatott tempó, impulzivitás),  

• az önirányításban (pl. rövidzárlati cselekvések, labilitás, önbizalomhiány, 
döntésképtelenség),   

• az önértékelésben (pl. kisebbségi érzés, hiányos énkép, túlzott elbizakodottság, 
egocentrizmus)  

• a szociális beilleszkedésben (pl. együttműködés hiánya, kirekesztődés, 
kirekesztés, visszahúzódás, destruktív viselkedés, agresszivitás). (Bagány-Major– 

Lepeš, 2015)  

 

Az előbbiekben említett zavarok azonban nemcsak a gyermekek iskolai teljesítményére 
lehetnek hatással, hanem az iskolai és a későbbiekben a munkahelyi beilleszkedésüket is 
megnehezíthetik. 

A munkáltatók többsége már manapság is elvárja, hogy az alkalmazottak az adott területen 
ne csak szakértelemmel rendelkezzenek, hanem képesek legyenek az együttműködésre. A 
munkavállalók közötti kooperáció pedig feltételezi azon társas készségek létét, amelyek 
kialakításában a családnak és az iskolának van kiemelt szerepe. 

A szociális kompetenciák szükségesek ahhoz, hogy be tudjunk illeszkedni a társadalomba, 
képesek legyünk egymással kapcsolatot teremteni, barátokat szerezni és ezeket az elsajátított 
mintákat majdan utódainknak továbbadni.  

A proszociális viselkedést a gyermek a szüleivel való szeretetteljes kapcsolatban tanulja meg 
mégpedig oly módon, hogy a szülők elmagyarázzák gyermekeiknek egyes cselekedeteik 
hatásait és következményeit, ezzel is ösztönözve őket a társadalmilag elvárt cselekvésre. 
(Ranschburg, 2003)  

A sokproblémás családok esetében viszont éppen ezek hiányával találkozhatunk, s mindezek 
ezen a téren egyúttal ki is jelölhetik a szociális szakemberek lehetséges feladatait. 

Szervezhetünk csoportfoglalkozásokat szülőknek, pedagógusoknak és nem utolsó sorban az 
iskolás gyermekeknek. A kortársakból álló csoportok kiváló keretet nyújtanak ahhoz, hogy a 
tagok életszerű helyzetekben kipróbálhassák magukat és fejleszthessék társas készségeiket.  
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Ezen foglalkozások keretében többek között lehetőség nyílhat: 

 a különböző helyzetekben elvárt viselkedésminták elsajátítására, 

 a gyermekek és a velük kapcsolatban álló személyek közötti kapcsolatok javítására, 

 a kapcsolatteremtő és fenntartó képességek fejlesztésére; 

 az énkép, az önértékelés, az önkontroll és az empátiás képesség fejlesztésére a 
csoportdinamikai folyamatok segítségével, 

 a szociális problémamegoldó képesség hatékonyságának a növelésére, 

 az agressziómentes konfliktuskezeléshez szükséges képességek fejlesztésére, 

 a figyelem és a megértés fejlesztésére, 

 a fantázia és a kreativitás fejlesztésére, 

 a kommunikációs készségek és az együttműködés fejlesztésére. (Hudra, 2008) 

  

Helyzetfelmérés 

A csoportfoglalkozások megtervezése előtt elsőként célszerű megismerkedni az adott 
terepintézmény helyi oktatási rendszerben elfoglalt helyével és szerepével.  

Ehhez felhasználhatjuk az iskola alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát, 
pedagógiai programját, de elolvashatjuk az intézmény működését szabályozó törvényeket és 
rendeleteket, az éves beszámolókat, valamint a tanulókról készített pedagógiai és 
pszichológiai szakvéleményeket.  

Az írásos dokumentumok mellett érdemes „bejárni” az iskola épületét, megfigyelni a tanulók 
és a pedagógusok viselkedését a közösségi terekben (pl. folyosón, társalgóban, büfénél, 
udvaron stb.), de engedélyt kérhetünk az óralátogatásra is, hogy a tantermekben is 
tapasztalatot gyűjthessünk az iskolában uralkodó légkörről, a tanárok és a diákok közötti 
viszonyról. 

Ismerkedjünk meg az intézmény vezetőjével, pedagógusaival, nem oktató munkatársaival, 
valamint a tanulókkal és beszélgessünk velük minél többet, hiszen ez is hozzájárulhat a közös 
munkánk megkezdéséhez szükséges bizalmi légkör megteremtéséhez.  

Egyetemi hallgatóként a legtöbbször azonban nem áll rendelkezésünkre több hét, vagy 
hónap a mélyebb személyes kapcsolatok kiépítésére, de ennek ellenére próbáljuk meg 
kihasználni valamennyi kínálkozó alkalmat (pl. vegyünk részt iskolai rendezvényeken, 
kirándulásokon stb.). 

A hallgatók többsége a csoportos szociális munka gyakorlatot az iskola vezetője, vagy pedig a 
tereptanár által kijelölt osztályban tölti és általában az osztályfőnöki órák keretében nyílik 
lehetőségük az első csoportfoglalkozások megtartására.    

Ezen alkalmak során a legtöbbször egy-egy téma feldolgozására nyílik lehetőség, ezért a 
célok meghatározásakor mindenképpen figyeljünk arra, hogy a rendelkezésre álló időkeret (45 
perc) elegendő legyen ezek elérésére.  
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A helyszín infrastrukturális adottságainak megismerése 

A gyermekek számára tervezett foglalkozások kidolgozása kapcsán felmerülő alapkérdések (ti. 
a megfelelő helyszín kiválasztása és a tárgyi feltételek megléte) alig tér el az e kérdésekkel 
foglalkozó általános fejezetben leírtaktól.  

A rendelkezésünkre álló terem legyen alkalmas valamennyi típusú (pl. zenés, táncos, 
mozgásos, rajzolós stb.) feladat elvégzésére, a székek és az asztalok pedig legyenek könnyen 
át- és visszarendezhetőek. /Ez különösen fontos akkor, ha órarendi óra keretében tartjuk a 
foglalkozást és azt követően újból tantermi órák következnek, hiszen ebben az esetben 
viszonylag rövid idő alatt kell majd eredeti állapotába visszarendezni a termet./ 

Amennyiben lehetőségünk van rá, válasszunk csendesebb helyen lévő termet, ahol az 
óraközi szünetekkel együtt járó külső zajok kevésbé zavarják majd meg a csoportban folyó 
munkát.  

Mivel a hosszabb időtartamú (pl. 1,5-2 órás) foglalkozások szükségessé tehetik rövidebb 
szünetek beiktatását, ezért nekünk is figyelnünk kell arra, hogy az általunk tartott szünetek 
se zavarják meg a mások által tartott tanórák menetét.   

A foglalkozások előtt kérjünk engedélyt a tanterem megtekintésére, valamint a használni 
kívánt eszközök előzetes kipróbálására. Szükség esetén nyugodtan kérjünk segítséget a 
pedagógusoktól vagy pedig az iskola technikai személyzetének tagjaitól (pl. rendszergazda, 
technikus, informatikus stb.). Ne felejtsük el, hogy a gyermekek bizalma könnyen elillanhat 
abban az esetben, ha a csoportvezetőt bizonytalannak vagy felkészületlennek látják (pl. nem 
találja a konnektort, nem tudja bekapcsolni vagy használni a szükséges technikai eszközöket 
stb.)!   

 

A csoporttagok megismerése és kiválasztása 

A leendő csoporttagokról (általában egy-egy osztály tanulóiról) a legtöbb információt az őket 
oktató pedagógusoktól és osztályfőnökeiktől kaphatjuk, ezért érdemes az adatgyűjtést náluk 
kezdeni. Amennyiben lehetőségünk adódik, töltsünk minél több időt a gyermekek közelében 
akár a tanórákon megfigyelőként, akár az órák közötti, vagy pedig az azt követő szünetekben.  

Az eredményes munkához az is szükségeltetik, hogy minél több mindent megtudjunk a 
csoport tagjairól (pl. milyen a magatartásuk, milyen személyiségjegyekkel rendelkeznek, 
milyen a családi hátterük, vannak-e egészségi problémáik stb.) és arról is, hogy mi jellemzi 
interperszonális kapcsolataikat (pl. kommunikációs nehézségek, agresszivitás, osztályban 
elfoglalt hely stb.). 

A csoportfoglalkozások tervezése során fontos, hogy ismerjük a leendő csoporttagok életkori 
sajátosságait, hiszen ennek figyelembe vételével kell majd az alkalmazni kívánt feladatokat és 
játékokat kiválasztanunk.  

A gyermekekkel folytatott előzetes beszélgetések során gyakran tapasztalható, hogy az 
általunk hallottak és látottak nem minden esetben egyeznek meg az osztályfőnököktől és a 
tanároktól kapott információkkal. Ez az eltérés elsősorban arra vezethető vissza, hogy a 
diákok többsége az első találkozások alkalmával még idegenként tekint ránk és a legtöbbször 
nem úgy viselkednek, mint ahogy azt az őket oktató pedagógusoktól hallottuk.    

 

A csoportmunka céljainak meghatározása 

Amint arról már a korábbiakban szó esett, a csoportmunka céljának vagy céljainak 
meghatározása előtt meg kell találnunk azt a közös problémát, amely a csoporttagokat 
összekapcsolják.  
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A közös probléma megtalálásához az írásos dokumentumokban foglaltak mellett 
felhasználhatjuk a pedagógusoktól, az iskola vezetőjétől, a szülőktől és a gyermekektől 
származó információkat is. Arra azonban mindenképpen figyeljünk, hogy az általunk 
megjelölt problémákra a csoport leendő tagjai is problémaként tekintsenek, hiszen ennek 
hiányában az általunk összeállított foglalkozástervek nem állnak majd összhangban a tagok 
elvárásaival. 

A célok megfogalmazása ez esetben is szoros kapcsolatban áll a tagok életkori 
sajátosságaival. Amíg az idősebb gyermekeket meg lehet kérdezni az őket foglalkoztató 
problémákról és be lehet őket vonni a célok kitűzésével kapcsolatos feladatokba, addig a 
kisebbek esetében legfeljebb a pedagógusok segítségére számíthatunk. Az azonban 
korcsoportoktól függetlenül kimondható szabály, hogy csak olyan célokat tűzzünk ki, amelyek 
eléréséhez nem kell átlépnünk kompetenciahatárunkat. 

   

A költségvetés elkészítése és a szükséges tárgyi eszközök beszerzése 

A részletekkel kapcsolatban lásd az erről szóló általános fejezetet! 

 

Az időkeret meghatározása 

A csoportmunka céljainak és helyszínének kiválasztását követően meg kell határoznunk az 
általunk kitűzött célok eléréséhez szükséges időkeretet is (ti. összesen hány alkalomra és egy-
egy alkalommal mennyi időre lesz majd szükségünk). 

Másként kell a célok eléréséhez vezető utat megterveznünk akkor, ha órarendi óra 
keretében, és megint másként, ha tanórán kívüli időszakban tartjuk majd a foglalkozásokat. 
Az előbbi esetben általában 45 perces órákkal számolhatunk (kivéve, ha óracserével növelhető 
a rendelkezésre álló időkeret), az utóbbi esetben viszont ezt szabadon növelhetjük és 
csökkenthetjük.  

A foglalkozások időtartamának meghatározásakor figyelembe kell vennünk a résztvevők kor 
szerinti összetételét, valamint azt is, hogy az adott napon hányadik órában tartjuk majd a 
foglalkozást. 

Minél fiatalabb résztvevőkről, vagy minél későbbi időpontról van szó, annál inkább 
számolnunk kell a csoporttagok koncentrálóképességének csökkenésével. 

Miután csoportonként változhat, hogy a tagok egy-egy alkalommal mennyi ideig lesznek 
majd képesek ránk és egymásra figyelni, ezért akkor járunk el helyesen, ha az első találkozást 
rövidebbre tervezzük, hiszen így magunk is meggyőződhetünk arról, hogy a gyermekek 
figyelmét meddig lehet fenntartani, valamint mikor és milyen időközönként érdemes 
szüneteket beiktatnunk.  

Ezen ismeretek birtokában könnyebben meghatározhatjuk a következő alkalmakra 
fordítandó idő hosszát is, de alsó tagozatos gyermekek esetében célszerű 45 perces, felső 
tagozatos tanulók esetén pedig 45-90 perces foglalkozásokban gondolkodni.    

Az egyes alkalmak során rendelkezésünkre álló időkeretet igyekezzünk minél jobban 
kihasználni, de arra mindenképpen figyeljünk, hogy az előre eltervezettekhez képest ne 
fejezzük be sem túl későn, sem pedig túl korán a foglalkozásokat.  

 

A munkamódszerek kiválasztása 

A csoportmunka céljai, valamint az elérésükhöz szükséges időkeret meghatározását követően 
célszerű kiválasztanunk a foglalkozások során használni kívánt gyakorlatokat. A találkozások 
során alkalmazandó játékok és feladatok kiválasztása során mindig figyeljünk a rendelkezésre 



37 

 

álló időre és arra is, hogy egyes feladatok végrehajtása az előre eltervezettekhez képest több 
vagy pedig kevesebb időt is igénybe vehetnek.  

A kisebb gyermekek általában több magyarázatot igényelnek, a nagyobbaknál pedig a 
bonyolultabb feladatok ismertetésére kell majd több időt fordítanunk. 

A csoportfoglalkozások során használni kívánt feladatokat szükség esetén alakítsuk át oly 
módon, hogy azok mindenben igazodjanak az adott korcsoporthoz tartozó gyermekek 
fejlettségi szintjéhez (pl. az érzelmek kapcsán csak olyanokról beszélgessünk, amelyeket a 
legkisebbek is ismernek és képesek azok megjelenítésére stb.), de idősebb gyermekek esetén 
bátran használhatunk elvontabb fogalmakat (pl. biztonság, őszinteség stb.) vagy bonyolultabb 
gyakorlatokat is. 

A feladatok kiválasztásakor törekedjünk a változatosságra, hiszen a résztvevők 
motivációjának fenntartásához a különböző módszerek váltogatása elengedhetetlen. Mindezek 
kapcsán azt is fontos megjegyeznünk, hogy minden gyakorlatnak igazodnia kell az adott 
korosztály értelmi- és érzelmi fejlettségi szintjéhez.  

A terem mérete, felszereltsége, valamint a rendelkezésre álló eszközök köre is befolyásolhatja 
a kiválasztható feladatok körét. Az iskolákban gyakran használt eszközök igénybevétele akár 
növelhetik is a gyermekek biztonságérzetét.  

A foglalkozások során bátran használjuk a mozgásos, a gondolkodásra késztető, vagy éppen 
a mese vagy más kisfilmekben látottak feldolgozásán alapuló technikákat. A résztvevők 
számára mindig egyértelművé kell tenni, hogy ezen feladatokra (pl. egy film megtekintésére) 
miért is van szükség és mit szerettünk volna ezzel bemutatni.  

A gyakorlatokhoz kapcsolódó utasítások megértését azzal is elősegíthetjük, ha példákat 
hozunk fel magyarázatként.  

Mindig mondjuk el, hogy egy-egy feladat kapcsán mit várunk el a tagoktól és azt is, hogy 
mire kell odafigyelniük. Fogalmazzunk röviden és érthetően! 

Az egyes feladatok végrehajtása során a résztvevők egy része kifejezetten igényli a bátorítást, 
ezért ne fukarkodjunk a tagokat ösztönző mondatokkal. Mivel minden gyermek igényli a 
folyamatos visszajelzéseket, ezért minden feladat és minden alkalom zárásakor értékeljük és 
értékeltessük a saját és az egész csoport munkáját. 

Amennyiben azt látjuk, hogy egy-egy játék megoldása akadályokba ütközik (pl. túlságosan 
nehéz), úgy ez esetben akár menet közben is változtathatunk a merevnek tűnő szabályokon, 
vagy pedig vegyünk elő egy olyan pótfeladatot, amellyel az eredeti feladat kiváltható. 

A pótfeladatok megléte abban az esetben is hasznos lehet, ha az általunk meghatározott 
időkerethez képest sokkal hamarabb fejeződne be az adott alkalom (ti. a tervezetthez képest 
kevesebb időre volt szükség a feladatok végrehajtásához). 

 

A szabályok meghatározása 

A gyermekek számára szervezendő foglalkozások akadálymentes lebonyolítása érdekében, 
különösen fontos az ezeknek keretet adó szabályok rögzítése. A csoportvezető még az első 
személyes találkozót megelőzően összegyűjtheti azon regulákat, amelyek a közös munka 
eredményességéhez hozzájárulhatnak, de ezek egy részének megalkotásába akár be is 
vonhatja a csoport tagjait vagy pedig az őket ismerő pedagógusokat is. 

Az első találkozások során tapasztaltak alapján tovább bővíthetjük vagy szűkíthetjük a 
csoportnormák sorát, s ebben ki is kérhetjük a tanulók véleményét is.  

A diákok számára szervezett csoportokban használandó szabályok közül példaként az 
alábbiakat említhetjük meg: 

https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33764/kelj-fel-jancsi-jatekvezetes
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33764/kelj-fel-jancsi-jatekvezetes
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33746/elmentem-a-piacra-jatekvezetes
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33746/elmentem-a-piacra-jatekvezetes
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33797/poharak-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33797/poharak-jatekbemutatas
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 Mindig várjuk ki a sorunkat! 

 Mindig várjuk meg, amíg a másik befejezi mondandóját! 

 Mindig jelentkezéssel kérjünk szót! 

 Ha ki kell mennünk, akkor azt külön jelezzük (pl. mindkét kezünket tegyük 
fel)! 

 Ne sértsük meg, és ne nevessük ki társainkat! 

 Beszéd közben mindig nézzünk a másik szemébe! 

 Ne vegyük elő a telefonunkat a foglalkozások alatt! 

 Bátran jelezzük, ha valamiről nem szeretnénk beszélni! 

 

A csoporttagok motivációjának fenntartása 

Az iskolás gyermekek számára szinte elképzelhetetlen az élet a legkorszerűbb informatikai 
eszközök használata és állandó jelenléte nélkül. A virtuális térhez kapcsolódó tevékenységek 
során egy meglehetősen vibráló és ingergazdag környezetben mozognak és a legtöbbször 
ugyanezt várják el a csoportfoglalkozások résztvevőiként is.  

Éppen az előbbiekben leírtak miatt válik kiemelten fontossá a motiváció fenntartása, amely 
különösen nagy kihívást jelenthet a csoportvezető számára. 

Az általunk tartott foglalkozások legyenek változatosak, igazodjanak a résztvevők igényeihez 
és érdeklődéséhez, valamint építsen az interaktivitásra, mert a folyamatos impulzusok 
hiányában, akár pillanatok alatt megszűnhet a tagok foglalkozás iránti érdeklődése. 

 

Foglalkozásterv iskolai környezetben végzett csoportmunkához 

Amint azt a jelen célcsoporttal foglalkozó fejezet bevezetőjében már említettük, az iskolába 
járó gyermekek többségénél hiányoznak azon szociális kompetenciák, amelyek megléte az 
egyik legfontosabb feltétele a társadalomba vagy a különböző közösségekbe való 
beilleszkedésüknek. Éppen az előbb említettek miatt az alábbiakban bemutatandó 
foglalkozásterv-minta központjában is a szociális kompetenciák fejlesztése áll, azon belül is az 
érzelmek felismerésének és kifejezésének képessége, valamint önismeretük fejlesztése. 

A csoportfoglalkozásokat minden esetben az adott napi foglalkozás céljainak ismertetésével 
érdemes kezdenünk. (Amennyiben az első alkalomról van szó, úgy természetesen ezt megelőzi 
a csoportvezető és a tagok bemutatkozása, a második stb. alkalommal pedig az előző 
foglalkozáson történtek összefoglalása.). Ezeket az ún. bemelegítő gyakorlatok követik, majd a 
csoportcélok elérését elősegítő feladatok kerülnek sorra. A foglalkozás végén mindig 
fordítsunk időt a főbb történések összefoglalására, valamint a közös munka értékelésére. 

A feladatsor összeállításakor elsősorban azt tartottuk szem előtt, hogy olyan gyakorlatokat 
válogassunk ki, amelyek kiválóan alkalmasak a szociális kompetenciák fejlesztésére, hiszen 
ezen készségek, képességek és ismeretek megszerzése, elsajátítása vagy éppen fejlesztése 
révén az érintettek képessé válnak a későbbiekben felmerülő, de az előbbiekhez nagyon 
hasonló problémák önerőből történő kezelésére.  

A csoportfoglalkozás során alkalmazni kívánt feladatok sorrendjének megállapításakor az 
egyik leglényegesebb alapelvünk az volt, hogy ezek jól igazodjanak a résztvevők elvárásaihoz 
(pl. jól érezzék magukat, érdekesek legyenek számukra a foglalkozások stb.). 

https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33755/gombolyag-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33755/gombolyag-jatekbemutatas
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A gyakorlatok kiválasztásának szempontjai között az is szerepelt, hogy az egymást követő 
feladatok lehetőség szerint ne hasonló módszerekre épüljenek (pl. kizárólag zenés, mozgásos, 
gondolkodtató jellegűek stb.), hiszen az e téren is megjelenő változatosság elősegítheti a 
csoporttagok motivációjának fenntartását. 

A csoportfoglalkozások időkeretének meghatározásakor figyelembe kellett vennünk, hogy az 
iskolába járó gyermekek többsége kevésbé tud egy adott tevékenységre hosszabban 
koncentrálni és/vagy bizonyos feladatok végrehajtását jelentős mértékben befolyásolhatja 
pillanatnyi fizikai és mentális állapotuk (pl. fáradtság). 

A foglalkozástervben utaltunk arra is, hogy az általunk szerepeltetni kívánt gyakorlat milyen 
módszerekre épül és, hogy ezekhez a feladatokhoz milyen eszközökre lesz majd szükségünk. 
Ez utóbbi esetében ügyeltünk arra is, hogy lehetőség szerint könnyen beszerezhető, vagy a 
terepintézményekben nagy valószínűséggel már rendelkezésre álló eszközöket használjunk.  

 



 

Foglalkozási ütem 

 

 

Fejlesztendő 

területek 

 

 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Időtartam 

 

Magyarázat 

 

I. BEVEZETŐ: 

Szervezési feladatok 

Köszöntés, bemutatkozás (első alkalommal) 

/Második vagy sokadik alkalommal utalás az előző 

csoportfoglalkozáson történtekre./ 

  

 

  

 

2 perc 

       

 

A csoportfoglalkozás célja: 

Az érzelmek felismerése, a verbális és nonverbális 

kifejezőképesség, az analízis-szintézis, a szókincs, a 

szóformálás, a mondatszerkesztés, a következtetés, a 

véleményalkotás, az együttműködési készség, a szociális 

érzékenység fejlesztése. 

A tanulók testi és lelki egészséggel kapcsolatos ismereteinek 

gyarapítása és az önmagukért való felelősség érzésének 

erősítése.  

Az önmagukra, a testükre, az érzéseikre, a gondolataikra és 

a cselekedeteikre való odafigyelés fejlesztése. 

A testi, a lelki és a szellemi szükségleteikre való 

ráhangolódás. 

Problémáik elfogadása és törekvés ezek megoldására. 

A segítségkérés képességének kifejlesztése és a 

segítségnyújtás módszereinek elsajátítása. 
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Foglalkozási ütem 

 

 

Fejlesztendő 

területek 

 

 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Időtartam 

 

Magyarázat 

 

A változtatási képesség kialakítása. 

Az önbizalom fejlesztése és pozitív elvárások 

megfogalmazása. 

 

Ráhangolódás 

 

Ki vagyok én? 

A játékosoknak be kell mutatkozniuk társaiknak. Ennek 

során választ kell adniuk a következő kérdésekre (a kör 

tetszőlegesen bővíthető vagy szűkíthető):  

Hogy hívnak? 

Hova járok iskolába? 

Hol lakom? 

Kivel élek? 

Mit szeretek szabadidőmben csinálni? 

 

 

 

 

 

 

önállóság 

információkezelés 

identitás 

kreativitás 

nonverbális 

kommunikáció 

hitelesség 

véleményformálás 

 

 

 

tevékenykedtetés 

 

 

 

 

nincs 

 

 

 

6 perc 

 

 

 

 

 

A bemutatkozás 

általában nem köny-

nyű a gyerekeknek, 

sőt néha felnőttek-

nek sem. Nehéz 

beszélni magunkról 

másoknak. A gyere-

keknek viszont meg 

kell tanulniuk, ho-

gyan fejezzék ki ma-

gukat és képesek 

legyenek másoknak 

elmondani, hogy ők 

milyenek és mit 

szeretnek. 
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Foglalkozási ütem 

 

 

Fejlesztendő 

területek 

 

 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Időtartam 

 

Magyarázat 

 

„Kinél van a ….?” kártyajáték 

A játékhoz kétféle kártyát használunk. A kártyák egyik fele 

egy konkrét érzelem vagy tulajdonság megnevezését (pl. 

hazugság), a másik fele pedig ezen érzelmek vagy 

tulajdonságok leírását tartalmazzák (pl. „Hazug vagyok, ha 

szándékosan nem mondok igazat”). Minden játékos egy-egy 

kártyát kap a két pakliból. A feladat, hogy megtalálják a 

náluk lévő kártya párját. (pl. ’Kinél van a „hazugság”?” 

„Nálam van a „hazugság”! „Hazug vagyok, ha szándékosan 

nem mondok igazat.”) 

A kör végén mindenki elmondhatja a saját kártyáján 

szereplő fogalomhoz vagy tulajdonsághoz kapcsolódó 

élményeit és tapasztalatait. (pl. „Én is hazudtam már 

anyukámnak, mikor rossz jegyet kaptam! Rosszul esett és 

kis idő múlva bocsánatot kértem és elmondtam az igazat, 

hogy rosszul sikerült a dolgozatom!”) 

 

 

 

érzelmek 

azonosítása 

önállóság 

másokra való 

odafigyelés 

 

szemléltetés, 

tevékenykedtetés 

 

 

kártya 

 

 

8 perc 

 

 

Az első feladat célja 

az érzelmek vagy 

tulajdonságok felis-

merése és tudatosí-

tása. E téren fontos 

annak tisztázása, 

hogy a gyerekek tud-

ják-e, hogy a 

hétköznapokban 

használt érzelemre 

vagy bizonyos tulaj-

donságra utaló fo-

galmak mit jelente-

nek.  A kártyákon 

sokszor kevésbé is-

mert érzelmek is sze-

repelhetnek, ezért 

nagyon fontos, hogy 

ezek jelentését min-

den esetben megbe-

széljük.  

A saját tapasztala-

tokkal való megerő-

sítés a gyerekeknél 

megmutatja, hogy 

értik-e a fogalmak 

jelentését és a 
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gyakorlatban jól 

alkalmazzák-e eze-

ket. 

Gyors, ráhangoló 

játék, de az elején 

mindig magyarázzuk 

el pontosan a felada-

tot. Mielőtt elkezd-

jük, győződjünk meg 

arról, hogy a játéko-

sok megértették-e a 

feladatot. 

 

 

Külső és belső tulajdonság kártyák  

Minden játékosnak húznia kell egy kártyát, amelyen egy-

egy tulajdonság elnevezése szerepel (pl. magas, vékony, 

jószívű, lelkiismeretes, alacsony, magabiztos, hazug, 

igazságos, buta, kétszínű, boldog, szomorú, csúnya, szép 

stb.). A csoporttagoknak meg kell határozniuk ezen 

fogalmak jelentését és azt is, hogy ezeket a külső vagy a 

belső tulajdonságok közé sorolnák.  

 

 

érzelmek 

azonosítása 

önállóság 

információkezelés 

problémakezelés 

kommunikációs 

készség 

 

szemléltetés 

tevékenykedtetés 

 

kártya 

 

 

8 perc 

 

 

Ez a feladat bizonyos 

tulajdonságok 

értelmezéséhez és 

ezeknek a külső 

vagy a belső 

tulajdonságok 

körébe való 

besorolásához nyújt 

segítséget.  

Kisgyermekek szá-

mára ezen fogalmak 
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meghatározása külö-

nösen nehéz, ráadá-

sul a külső és belső 

tulajdonságok gyak-

ran jelennek meg a 

mesékben és az ol-

vasmányokban, a-

melyeket ott és ak-

kor tudniuk kellene 

értelmezni.  

Idősebb korban 

beszélgető-társaik 

sokszor elvárják, 

hogy néhány mon-

dattal mutassák be 

magukat, ám ezt a 

fogalmak ismerete 

nélkül nem tudnák 

megtenni. A kártyá-

kat érdemes  előre 

elkészítenünk, de ar-

ra ügyeljünk, hogy  

könnyebb és ne-

hezebb kifejezések is 

szerepeljenek a 

lapokon.  

A kártyák csoporto-

sításakor kérjük meg 
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a játékosokat, hogy 

minden esetben 

mondjanak egy pél-

damondatot a kapott 

szóval (pl. büszke:  

„Büszke vagyok, ha 

jó jegyet kapok!” A 

szituációba helyezés 

mutatja meg, hogy 

valóban értik-e a szó 

jelentését. Az e téren 

jelentkező zavar né-

ha vicces mondatok 

megszületését ered-

ményezi.  

Ennek az oka 

legtöbbször az, hogy 

a szót már hallották 

valahol, de az 

értelmét nem 

ismerik. 

 

II. FŐRÉSZ:      

Motiváció:  

Olvassuk fel „A sziget” c. tanmesét, majd pedig beszéljük 

meg, hogy miről is szólt ez a mese és gyűjtsük össze, 

 

érzelmek 

 

szemléltetés 

megfigyelés 

 

papír 

 

12 perc 

 

A tanmese felolvasá-

sa közben a játé-
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hogy milyen érzelmek jelentek meg a történetben.   

A sziget 

 
Volt egyszer nagyon régen egy sziget, ahol emberi érzések 
éltek: a Vidámság, a Bánat és még sok más, így a Szeretet 
is.  
Egy napon az érzések tudomására jutott, hogy a sziget 
elsüllyed. Ezért valamennyien elkészítették hajóikat és 
elhagyták a szigetet. Egyedül a szeretet akart az utolsó 
pillanatig maradni. 
Mielőtt a sziget elsüllyedt a Szeretet segítségért imádkozott.  
A Gazdagság egy luxushajón úszott el a Szeretet mellett. Ő 
megkérdezte: 
- Gazdagság, el tudnál vinni magaddal? 
- Nem, nem tudlak! A hajómon sok aranyat, ezüstöt is viszek, 
itt nincs már hely a számodra.  
Így hát megkérdezte a Szeretet a Büszkeséget, aki egy 
csodaszép hajóval közlekedett: 
- Büszkeség, kérlek! El tudnál engem is vinni? 
- Nem, Szeretet nem tudlak elvinni- válaszolta a büszkeség. 
- Itt minden tökéletes, és te esetleg árthatnál a hajómnak! 
Hát a Szeretet megkérdezte a Bánatot is, aki éppen előtte 
hajózott el: 
- Bánat, kérlek, vigyél magaddal! 
- Óh, Szeretet! - mondta a Bánat, én olyan szomorú vagyok,   
egyedül kell maradnom a hajómon! 
 A Vidámság is elhúzott a Szeretet mellett, de olyan elégedett 
és boldog volt, hogy meg sem hallotta a Szeretet kérését. 
 Hirtelen megszólalt egy hang: 

azonosítása 

önállóság 

információkezelés 

tevékenykedtetés ceruza 

 

 kosoknak meg kell 

találniuk a mesében 

megjelenő érzelme-

ket.    

Ez a feladat külö-

nösen nehéz, hiszen 

a csoporttagoknak 

az érzelmek számba-

vételén túl fel kellene 

ismerniük, hogy en-

nek a mesének van 

egy másik olvasata 

is.  

Ez utóbbi csak 

akkor derül ki a 

gyermekek számára, 

ha képesek a hallott 

szövegtől elvonatkoz-

tatni.  

A feladat 

összetettsége miatt, 

még a mese elolvasá-

sa előtt pontos 

instrukciókat kell 

adni azzal kapcsolat-

ban, hogy mit is kell 

majd megfigyelniük. 
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- Gyere Szeretet, én elviszlek téged! 
Aki megszólalt egy öregember volt. 
Szeretet olyan hálás volt és olyan boldog, hogy elfelejtette 
megkérdezni az öreg nevét. Amikor földet értek, az öreg 
elment. 
A Szeretet úgy érezte sokkal tartozik neki, ezért megkérdezte 
a Tudást: 
- Tudás meg tudod mondani ki segített nekem? 
- Az Idő volt - mondta a Tudás 
- Az Idő? - kérdezte a Szeretet. 
- Miért segített rajtam az Idő? 
A Tudás válaszolt:Mert csak az idő érti meg, hogy milyen 
fontos az életben a szeretet. 

(Ismeretlen szerző) 
 

Forrás: 

http://tanitoikincseim.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=

1190898 

 

A szöveg mögöttes 

tartalmának megér-

téséhez szükség van 

arra is, hogy a részt-

vevőknek többször is 

felolvassuk a törté-

netet.  

A feladat végén 

beszéljük meg a me-

se tanulságait és 

próbáljuk meg be-

mutatni, hogy mind-

ezek miként jelen-

hetnek meg a hét-

köznapokban (pl. a 

tagok voltak-e már 

ilyen élethelyzetben, 

hogyan érezték ek-

kor magukat, milyen 

érzések lettek úrrá 

rajtuk stb.) 

Mit is jelent számunkra a szeretet? 

Adjunk körbe egy labdát, és akinél a labda van, az mondja 

el, hogy mi is az, amit/akit ő igazán szeret, majd a „Te mit 

szeretsz?” kérdés kíséretében adja át a labdát a következő 

csoporttagnak. Amikor a labda körbeért, akkor beszéljük 

meg közösen, hogy voltak-e különbségek a tagok között a 

 

kommunikációs 

készségek 

hitelesség 

 

tevékenykedtetés 

megfigyelés 

megbeszélés 

 

 

labda 

 

6 perc 

 

A feladat célja, hogy 

a gyerekek megta-

pasztalják, hogy 

mindenkinek mást 

jelent a szeretet és 

http://tanitoikincseim.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1190898
http://tanitoikincseim.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1190898
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tekintetben, hogy ki és mit szeret és vannak-e eltérések a 

szeretet megjelenési formáiban (ki és miként szeret). 

 

kreativitás 

önismeret 

empátia 

másokra való 

odafigyelés 

 

mindenki másként 

fejezné ki társai 

iránt érzett szerete-

tét.   

Hogyan viselkedünk, ha……? 

A csoporttagokból három kisebb csoportot alakítunk. 

Mindhárom csoport feladatul kapja, hogy tagjaik 

gondolkodjanak el azon, hogyan viselkednének akkor, ha 

tanáraikkal, családtagjaikkal vagy pedig állatokkal 

találkoznának. Minden kiscsoport csak egy-egy téma 

kidolgozását vállalja, a három téma elosztásáról pedig a 

csoportvezető dönt. Amint a kiscsoportok elkészültek a 

feladattal, az általuk feljegyzett viselkedésformákat 

megosztják társaikkal. Ezt követően pedig megbeszélik, hogy 

milyen különbségek fedezhetők fel viselkedésükben, ha 

tanáraikkal, családtagjaikkal vagy éppen állatokkal kerülnek 

kapcsolatba.  

 

 

kommunikációs 

készségek 

hitelesség 

kreativitás 

önismeret 

empátia 

másokra való 

odafigyelés 

társas 

kompetenciák 

 

megbeszélés 
rendszerezés 

tevékenykedtetés 

 

papír 

ceruza 

 

6 perc 

 

A szeretetnek 

különböző fokozatai 

vannak. Másként 

szeretjük az álla-

tokat, a családun-

kat, és a tanára-

inkat, de minden e-

setben ki kell tud-

nunk fejezni az irán-

tuk érzett szeretet-

ünket. 

Érdemes megbeszél-

nünk, hogy milyen 

eltérések lehetnek a 

szeretet kifejezésé-

ben és tisztában kell 

lennünk azzal is, 

hogy mi hogyan mu-
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tatjuk ki szeretetün-

ket.   

A téma kapcsán 

mindenképpen be-

szélnünk kell arról 

is, hogy vannak erő-

sebb és gyengébb ér-

zelmeink, sőt lehet-

nek veszteségeink is, 

amelyeket meg kell 

élnünk, de e tekin-

tetben jelentős kü-

lönbségek lehetnek 

közöttünk.   

Add tovább a labdát! 

A játék célja, hogy a tagok megismerkedjenek a szeretet 

kifejezésének különböző módozataival. A játékosok 

miközben egymásnak továbbadják a náluk lévő labdát 

elmondják azt is, hogy milyen módon fejeznék ki a mások 

iránt érzett szeretetüket, és miként érnék el azt, hogy mások 

is viszontszeressék őket?  

(Pl. „Ma a kedvenc játékodat játszom”; „szerintem nagyon 

szépen rajzolsz”, „ügyesen fogócskázol”, „jól focizol”, „segítek 

elpakolni a játékokat”, „kölcsönadom a kedvenc 

matchboxomat”, „megpuszillak csak úgy”, „megfelezem veled 

a sütimet”, „kidobom helyetted az almacsutkát” stb.) 

 

kommunikációs 

készségek 

hitelesség 

kreativitás 

önismeret 

empátia 

másokra való 

odafigyelés 

 

szemléltetés 

tevékenykedtetés 

 

 

 

 

labda 

 

6 perc 

 

A feladat célja, hogy 

ráébresszük a gyere-

keket arra, hogy 

miként figyeljenek 

egymásra. 

Általános tapasztalat 

és egyúttal sok 

probléma forrása is, 

ha a gyermekek nem 

megfelelő módon re-

agálnak mások köze-

ledésére és félre-
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társas 

kompetenciák 

 

értelmezik a mások 

felől érkező jelzé-

seket. Az emberek 

szeretetüket nagyon 

különböző módon 

fejezhetik ki, ezért 

gyakran előfordul, 

hogy az adott csele-

kedetet nem a szere-

tet megnyilvánulá-

sának tekintjük. A 

feladat során ne fe-

lejtsük el a gyerme-

kek figyelmét felhív-

ni a kommunikáció 

fontosságára!  

 

A gyerekek meghatározásai a szeretetről! 

A csoportvezető felolvassa néhány gyermek véleményét a 

szeretetről, majd a tagok közösen megbeszélik és értelmezik 

a hallottakat. Ez utóbbi kapcsán fontos megkeresniük a 

véleményekben megjelenő közös pontokat és a meglévő 

esetleges eltéréseket. 

„Amikor szeret valaki, akkor máshogy mondja ki a neved. 

Valahol érzed, hogy az ő szájában biztonságban van a 

neved.” 

 

érzelmek 

azonosítása 

önállóság 

információkezelés 

 

szemléltetés, 

foglalkoztatás 

 

  

6 perc 

 

Mivel minden ember 

más, ezért mindenki 

másként fejezi ki a 

mások iránt érzett 

szeretetét.   



51 

 

 

Foglalkozási ütem 

 

 

Fejlesztendő 

területek 

 

 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Időtartam 

 

Magyarázat 

 

„A szeretet az, amikor az étteremben odaadod másnak a sült 

krumplidat, anélkül, hogy te kérnél az övéből.” 

„Szeretet az, ami megnevettet, amikor fáradt vagy.” 

„A szeretet az, amikor anyu kávét főz apának, de 

megkóstolja, mielőtt odaadná neki, csak a biztonság 

kedvéért, hogy ellenőrizze, hogy biztosan finom-e.” 

„Ha jobban szeretnél szeretni, akkor egy olyan baráttal 

kezdd, akit utálsz.” 

„A szeretet olyan, mint amikor egy kicsi öreg néni és egy 

kicsi öreg bácsi még mindig barátok, még azután is, miután 

jól megismerték egymást.” 

„A mamim jobban szeret engem mindenkinél. Senki más 

nem ad nekem esti puszit, mielőtt elalszom.” 

„A szeretet az, amikor a kutyusom megnyalja az arcomat 

akkor is, ha egész nap nem foglalkoztam vele.” 

„A szeretet az, amikor anyu a legfinomabb csirkehúst 

odaadja apunak.” 

„A szeretet az, ami karácsonykor a szobában van. Ha egy 

pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, akkor 

lehet meghallani.” 

III. BEFEJEZÉS:      

Szeretetfa készítése a teremben      
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Mindenki kap egy szívet és beleírja, hogy mit szeret a 

legjobban és feltűzi a fára! 

 

 

kommunikációs 

készségek 

hitelesség 

kreativitás 

önismeret 

másokra való 

odafigyelés 

tevékenykedtetés 

megfigyelés 

szemléltetés 

megbeszélés 

rendszerezés 

rajz (fa) 

szív alakú 

formák 

ceruzák 

 

5 perc 

 

A csoportfoglalkozás 

végén, annak lezárá-

saként szeretetfát 

készítünk. 

A fa alaprajzot és 

hozzá a kis szív for-

májú leveleket cél-

szerű előre elkészí-

teni. A levelekre 

mindenki ráírhatja, 

hogy mit is szeret a 

legjobban.              

Értékelés: 

Csoportos és személyre szabott értékelés 

Elköszönés 

  

megbeszélés 

  

5 perc 

 

 

Az értékelésnél 

foglaljuk össze a 

csoport munkáját. 

Egy-két mondattal 

mindenkit jellemez-

hetünk, mit tapasz-

taltunk, miben volt 

erős és miben kell 

még fejlődnie. Végül, 

de nem utolsó sor-

ban értékeljük a 

csoport egészének 

munkáját is. 

Köszönjük meg, 
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hogy részt vettek a 

foglalkozáson. 



 

 

 

 

Ellenőrző kérdések 

Az iskolai környezetben megjelenő problémák közül melyek enyhítésére lehet a 
csoportmunka módszereit felhasználni?  

Milyen tényezők befolyásolhatják a gyermekekkel végzett csoportmunka 
eredményességét?  

Mire kell figyelni egy iskolai környezetben megszervezendő csoporthoz kapcsolódó 
program összeállításakor? 

 

 

 



55 

 

Szociális csoportmunka a gyermekvédelmi intézményekben 

 

A gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben élő gyermekek körében végzett csoportmunka 
módszertanában nem sokban különbözik az előző fejezetben leírtaktól, hiszen ebben az 
esetben is olyan, adott korosztályokhoz tartozó gyermekekről van szó, akiknek szükségleteik 
és problémáik nagy része összefügg életkori sajátosságaikkal.  

Amennyiben a két csoport összetételében meglévő eltérésekre koncentrálunk, úgy kettő, a 
csoportfoglalkozások szervezése szempontjából is fontos területen találunk különbségeket: a 
családi kapcsolatrendszerükben, valamint lakókörnyezetükben.  

Érdemes röviden áttekintenünk, hogy e téren milyen speciális problémákkal találkozhatunk, 
amelyek egyúttal a csoportfoglalkozások lehetséges témaköreit is meghatározhatják.    

A gyermekvédelmi szakellátásban élő gyerekek a legtöbbször súlyos érzelmi problémákkal 
küzdenek, ha másért nem, a szüleiktől, családtagjaiktól való elválasztás miatt és ebből 
eredően önismeretük, önértékelésük, önbizalmuk többnyire nagyon alacsony. Mindezek 
önmagukban is jelentősen akadályozzák a társadalomba és a helyi közösségekbe való sikeres 
beilleszkedésüket. (Herczog, 2013) 

Az ellátásba kerülő gyermekek szüleinek többsége alacsony iskolai végzettséggel, 
kedvezőtlen munkaerőpiaci pozícióval, valamint rossz anyagi és lakáskörülményekkel 
rendelkezik.  

A családtagok körében gyakrabban találkozhatunk a munkanélküliséggel, a 
bűnelkövetéssel, különböző pszichiátriai betegségekkel, valamint rossz egészségi állapottal. 
(Csókay et al., 2004) 

A gyermekek egy részét már a családból való kiemelésüket megelőzően olyan traumatizáló 
hatások érik, amelyek személyiségfejlődésükre is egyértelműen kihatnak. Ezen tényezők egy 
része a születést megelőző, más részük viszont az azt követő időszakban fejti ki sok esetben 
romboló hatását. 

Az anya-gyermek kapcsolatot kedvezőtlenül befolyásolhatja az a tény, hogy az utód érkezése 
mennyire volt tervezett és az anya terhessége alatt mindent megtett-e annak érdekében, hogy 
a magzat egészségesen fejlődhessen (pl. megfelelően táplálkozott, rendszeresen részt vett az 
orvosi ellenőrzéseken, nem dohányzott, nem fogyasztott alkoholt és nem szedett tiltott 
szereket stb.).  

A szülés ideje alatt is bekövetkezhetnek olyan események, amelyek a későbbiekben hatással 
lehetnek a gyermek fejlődésére (pl. fertőzések, oxigénhiányos állapot stb.). A gyermek 
születését követően, a szülő-gyermek kapcsolatban jelentkező traumatizáló hatások közül 
meg kell említenünk a gyermekek elhanyagolását, bántalmazását, a nem megfelelő nevelési 
módszerek alkalmazását, a szülők szenvedélybetegségét, valamint az egyik szülő tartós 
távollétéből (pl. elköltözés, válás, szabadságvesztés stb.) eredő negatív következményeket.  

Ez utóbbiak közé sorolhatjuk a családi kapcsolatok bonyolultabbá válását és ebből eredően 
az érzelmi stabilitás és a kiszámíthatóság hiányát is. 

A gyermekvédelmi szakellátásba bekerülő gyermekek egy részének éppen az előbbiekben 
említettek miatt gondot okozhat az intézmények házirendjében szereplő szabályok elfogadása 
és követése is, valamint sok esetben nehezen tudnak alkalmazkodni a megváltozott 
körülményeikhez.2 

A kitagolás révén megjelenő családias ellátást biztosító megoldások ugyan szakmai 
szempontból is kedvező irányú változásokat indítottak el a gyermekvédelmi rendszerben, de 

                                                                 
2 A nagy létszámú intézményekben élők speciális problémáival kapcsolatban ld. Murányi – Kovács – Kabainé, 1981 

összefoglaló munkáját 
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ezek sem tudtak valamennyi, a korábbiakban is meglévő problémára gyógyírt találni. 
Bármennyire is célként fogalmazódik meg a családias légkör megteremtése, a gyakorlatban 
sok gyermek számára egyértelműen kedvezőtlen hatással bírhat a túlzottan kötött napirend 
léte.  

A reformok eredményeképpen a lakásotthonokban felnövekvő gyermekek lényegesen 
nagyobb szabadsággal rendelkeznek, mint a régi nagy intézmények egykori lakói, ám a 
mindennapokban továbbra is gyakran szembetalálkozhatnak az elszigeteltség érzésével.  

Különösen nehéz lehet az eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező gyermekek számára, 
hogy elfogadják a másikat és elfogadtassák önmagukat is másokkal. A rivalizálás, a 
gyökértelenség, valamint a címkézés, mint problémák jórészt erre vezethetők vissza. 

 A bentlakásos intézményekben felnövekvő gyermekek számára nyújtott szolgáltatások 
elsődleges célja a gyermekek önálló életviteléhez szükséges ismeretek elsajátítása és az ehhez 
nélkülözhetetlen képességek és készségek kialakítása vagy fejlesztése lehet. 

A csoportfoglalkozások során érdemes figyelmet fordítani a gyermekeket életük korábbi 
időszakaiban ért traumák feldolgozására is, ám a gyakorlati feladatok kiválasztásakor mindig 
ügyelni kell arra, hogy ezek szinte észrevétlenül (ti. a „lassan gyógyuló sebek” felszakítása 
nélkül) járuljanak hozzá az előbbiekben említett célok eléréséhez.  

Ezek a szabadidő hasznos elöltésére is lehetőséget biztosító foglalkozások tematikájukban 
egyrészt kapcsolódhatnak az intézményi célokhoz, másrészt pedig a gyermekek 
szükségleteihez, hiszen a szociális szakembereknek fontos szerepük lehet a leendő 
csoporttagok családi életre való nevelésében.  

Ők azok, akik a gyermekek vérszerinti családját pótolni hivatottak és ők lesznek azok is, 
akik kompenzálni tudják a diszfunkcionálisan működő családok okozta hátrányokat.  

 

Helyzetfelmérés 

A gyermekvédelmi intézményekben élők helyzetének feltárását jelen esetben is az adott 
terephely működését meghatározó írásbeli dokumentumok vizsgálatával érdemes kezdenünk. 

Az intézmény alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, valamint az ott 
folyó munka kereteit rögzítő jog- és egyéb belső szabályok (pl. házirend) átolvasását követően 
érdemes áttekintenünk az intézményi statisztikákat és az éves beszámolókat. 

Ez utóbbiak, valamint a terephelyen dolgozó szociális szakemberekkel történő informális 
beszélgetések során számos olyan információhoz juthatunk, amelyek segítségével jobban 
megismerkedhetünk az általuk használt munkamódszerekkel és személyes tapasztalataikkal.  

A csoportmunka fókuszában álló leendő tagok megismerése is elengedhetetlen feltétele 
annak, hogy jobban átlássuk a rendszer működését és a benne lévő gyermekek helyzetét. A 
célcsoporttal való kapcsolatfelvétel során azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezen 
fejezet bevezetőjében már leírtakat, hiszen sok esetben olyan traumákat átélt, érzékeny és 
ebből eredően zárkózott gyermekekről van szó, akik nehezebben nyílnak majd meg egy 
ismeretlen előtt.  

Adjunk időt magunknak arra, hogy megismerjük őket és adjunk időt a gyermekeknek is 
arra, hogy ők is megismerhessenek bennünket! A bizalmi légkör megteremtése jelen esetben 
is nélkülözhetetlen kelléke az eredményes közös munkának.  

 

A helyszín infrastrukturális adottságainak megismerése 

A csoportfoglalkozás helyszínéül szolgáló épület infrastrukturális adottságainak 
megismerésével kapcsolatos szempontok alapvetően nem térnek el az általános és az iskolás 
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gyermekekkel foglalkozó alfejezetekben leírtaktól, ezért a bentlakásos intézményekben élő 
gyermekek számára szervezett foglalkozások esetében is az azokban leírtakat kell majd 
alkalmazunk.   

 

A csoporttagok megismerése és kiválasztása 

A csoporttagok intézményen kívüli és belüli életének megismerését kezdjük a terephely 
nyilvántartásaiban szereplő adatok feldolgozásával és ezeket egészítsük ki a gyermekekkel 
kapcsolatban álló szakemberek által elmondottakkal.  

Szánjunk elegendő időt az ismerkedésre, használjunk ki minden adandó alkalmat arra, hogy 
ők is jobban megismerjenek bennünket. Tudjunk meg minél többet napirendjükről, az őket 
leginkább foglalkoztató kérdésekről, érdeklődési körükről, kedvenc időtöltéseikről. 
Beszélgessünk, játszunk velük, vagy segítsük őket a tanulásban. 

Ezek a személyes találkozások egyrészt elősegíthetik a köztünk lévő kapcsolat elmélyülését, 
másrészt megkönnyíthetik számunkra a csoportfoglalkozások tervezését. Ez utóbbi kapcsán 
nagyon fontos előre megtudnunk, hogy milyen a gyermekek közötti kapcsolat, miként tudják 
az egymás közötti konfliktusokat kezelni, milyen kommunikációs technikákat alkalmaznak, 
milyen szerepeket töltenek be a helyi közösség életében stb.. 

 

A csoportmunka céljainak meghatározása 

Az írásbeli dokumentumokban olvasottak és a beszélgetések során elhangzottak alapján 
jelöljük meg azt a problémát vagy problémákat, amelyekkel a csoportos találkozások 
alkalmával foglalkozni szeretnénk.  

Ezen problémákból kiindulva fogalmazzuk meg magunk számára a csoportfoglalkozások 
célját, esetleg céljait és ezt vitassuk meg tereptanárunkkal és az ott dolgozó szakemberekkel, 
akik saját tapasztalataikat felhasználva abban is segíteni tudnak nekünk, hogy valóban egy 
mindenki számára fontos, közös probléma enyhítésére és egy közös cél elérésére 
vállalkozzunk. 

 

A költségvetés elkészítése és a szükséges tárgyi eszközök beszerzése 

A részletekkel kapcsolatban lásd az erről szóló általános fejezetet! 

 

Az időkeret meghatározása 

A foglalkozások időtartamának, valamint a találkozások számának meghatározása alapvetően 
nem tér el az iskolai környezetben végzett csoportmunkánál leírtaktól.  

Jelen esetben azonban figyelembe kell vennünk a gyermekek tanítási időn kívüli napirendjét 
is, hiszen a bentlakásos intézményekben élőknek ehhez szigorúan igazodniuk kell. Amíg a 
hétköznapokban elsősorban az iskolai kötelezettségek teljesítése áll tevékenységeik 
középpontjában, addig a késő délutáni és főleg a hétvégi időpontok lehetnek a 
legalkalmasabbak a különböző szabadidős programok tervezésére és lebonyolítására. 

Amennyiben hétköznap délutánra tervezzük a csoportfoglalkozásokat, úgy mind az 
időkeretek meghatározásánál, mind pedig a feladatok kiválasztásánál vegyük számításba, 
hogy a nap végére a gyermekek többsége már elfárad, nehezebben tud koncentrálni és az 
érdeklődésük is alábbhagyhat.  
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A gyermekvédelmi intézményekben megvalósítandó csoportfoglalkozások tervezése során azt 
sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a leendő tagok esetleg eltérő korosztályokhoz 
tartozhatnak és a gyermekek többsége olyan problémákkal is küzdhet (pl. SNI, BTM, egyéb 
magatartászavarok stb.), amelyek a találkozásokon nyújtott teljesítményükre is hatással 
lehet.  

Mindezek miatt próbáljuk meg rövidebb szakaszokra bontani a foglalkozásokat, és ha 
szükséges, egy-egy blokk közé iktassunk be szüneteket.   

 

A munkamódszerek kiválasztása 

A gyermekvédelmi intézményekben élők körében alkalmazni kívánt módszerek kiválasztását 
elsősorban a leendő csoporttagok korösszetétele, valamint a résztvevők pszichés állapota 
határozza meg.  

Mivel a legtöbbször sérült, személyiségfejlődésükben akadályozott gyermekek alkotják a 
csoportot, ezért mindenképpen fel kell készülnünk arra, hogy kevésbé tudnak majd hosszabb 
ideig egy feladatra koncentrálni és nehezebben viselhetik a gyakorlatok egyhangúságát.  

A feladatsorok összeállításakor éppen emiatt váltogassuk egymással a nehezebb és a 
könnyebb, valamint a zenés, a mozgásos, a rajzolós vagy pedig a gondolkodásra késztető 
játékokat.  

A játékok többsége nemcsak arra nyújt lehetőséget, hogy a gyermekek szabadon 
megfogalmazzák véleményüket, hanem sokszor a bennük lévő feszültségek oldására és az 
elfojtott indulatok felszínre kerülésére is alkalmasak lehetnek. 

A találkozások során megjelenő feszültségekkel teli helyzetek és konfliktusok kezelése a 
csoportvezető feladatai közé tartozik. Minden vitás helyzetben álljunk meg, és beszéljük át a 
történteket!  

 

A szabályok meghatározása 

A családi szocializáció hiányosságai miatt a gyermekvédelemhez tartozó intézményekben 
felnövekvő gyermekek körében sokféle magatartási problémával találkozhatunk. 

Ezek egy része a családokban egykoron uralkodó szigorú szabályokra, vagy éppen a 
szabályok teljes hiányára vezethető vissza.   

Megfelelő minta hiányában a gyermekek nehezen tudnak egymással együttműködni, 
egymásra odafigyelni és lényegében éppen emiatt válik kiemelten fontossá a 
csoportfoglalkozásoknak keretet adó szabályok rögzítése és megfelelő magyarázata.  

A szabályok megismertetése mellett mindig igyekezzünk érvényt szerezni az abban 
foglaltaknak és a normaszegők szankcionálásáról se feledkezzünk meg! 

 

A csoporttagok motivációjának fenntartása 

Amint azt az iskolai környezetben végzett csoportmunka kapcsán már megemlítettük, a 
gyermekek és a fiatalok figyelmét nagyon nehéz fenntartani, s ez különösen igaz a 
bentlakásos intézményekben élőkre, akik körében nem ritka a motiváció teljes hiánya. 
Látszólag semmi nem érdekli őket és semmire nem figyelnek, viszont ez a hozzáállás a 
megfelelő eszközök alkalmazásával, ha nem is könnyen, de megváltoztatható. 

A motiváció fenntartásához szükség lehet arra is, hogy minden feladat elvégzését követően, 
valamint a találkozók végén értékeljük a csoport és a tagok munkáját. Az állandó 
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visszajelzések, a dicséret és a bíztatás, valamint a másként gondolkodók véleményének 
elfogadása növelheti a résztvevők motiváltságát és nem utolsó sorban a csoportvezető és a 
tagok közötti bizalom megerősödését. Amennyiben a gyermekek azt érzik, hogy minden 
esetben segítségül hívhatnak bennünket, probléma esetén számíthatnak ránk és 
megbízhatnak bennünk, ugyanakkor mindig határozottak és következetesek vagyunk, úgy 
közös munkánkat minden bizonnyal siker koronázza majd.  

 

Foglalkozásterv bentlakásos intézményben élő gyermekek számára 

Amint azt a jelen célcsoporttal foglalkozó fejezet bevezetőjében már említettük a bentlakásos 
intézményekben élő gyermekek többségének folyamatosan meg kell küzdenie a család 
hiányával és az ebből eredő főként szocializációs problémákkal. Éppen az előbb említettek 
miatt az alábbiakban bemutatandó foglalkozásterv-minta központjában is ez a kérdéskör 
szerepel. 

A csoportfoglalkozásokat minden esetben az adott napi foglalkozás céljainak ismertetésével 
érdemes kezdenünk. (Amennyiben az első alkalomról van szó, úgy természetesen ezt megelőzi 
a csoportvezető és a tagok bemutatkozása, a második stb. alkalommal pedig az előző 
foglalkozáson történtek összefoglalása.). Ezeket az ún. bemelegítő gyakorlatok követik, majd a 
csoportcélok elérését elősegítő feladatok kerülnek sorra. A találkozó végén mindig fordítsunk 
időt a főbb történések összefoglalására, valamint a közös munka értékelésére. 

A feladatsor összeállításakor elsősorban azt tartottuk szem előtt, hogy olyan gyakorlatokat 
válogassunk ki, amelyek kiválóan alkalmasak a szociális kompetenciák, az önismeret, az 
együttműködés, a szabálytudat, az empátia, a konfliktuskezelés, a kommunikáció, 
fejlesztésére, valamint a családi életre neveléssel összefüggő ismeretek átadására,  hiszen ezen 
készségek, képességek és ismeretek megszerzése, elsajátítása, vagy éppen fejlesztése révén, az 
érintettek képessé válnak a későbbiekben felmerülő, de az előbbiekhez nagyon hasonló 
problémák önerőből történő kezelésére.  

A csoportfoglalkozás során alkalmazni kívánt feladatok sorrendjének megállapításakor az 
egyik leglényegesebb alapelvünk az volt, hogy ezek jól igazodjanak a résztvevők elvárásaihoz 
(pl. jól érezzék magukat, érdekesek legyenek számukra a foglalkozások stb.).  

A gyakorlatok kiválasztásának szempontjai között az is szerepelt, hogy az egymást követő 
feladatok lehetőség szerint ne hasonló módszerekre épüljenek (pl. kizárólag zenés, mozgásos, 
gondolkodtató jellegűek stb.), hiszen az e téren is megjelenő változatosság elősegítheti a 
csoporttagok motivációjának fenntartását.  

A csoportfoglalkozások időkeretének meghatározásakor figyelembe kellett vennünk, hogy a 
bentlakásos intézményekben élő gyermekek többsége kevésbé tud egy adott tevékenységre 
hosszabban koncentrálni és/vagy bizonyos feladatok végrehajtását jelentős mértékben 
befolyásolhatja pillanatnyi fizikai és mentális állapotuk (pl. fáradtság). 

A foglalkozástervben utaltunk arra is, hogy az általunk szerepeltetni kívánt gyakorlat milyen 
módszerekre épül, valamint arra is, hogy ezekhez a feladatokhoz milyen eszközökre lesz majd 
szükségünk. Ez utóbbi esetében ügyeltünk arra is, hogy lehetőség szerint könnyen 
beszerezhető, vagy a terepintézményekben nagy valószínűséggel már rendelkezésre is álló 
eszközöket használjunk.   

https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33758/gombolyag-jatekvezetes
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33758/gombolyag-jatekvezetes
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33770/emociok-jatekvezetes
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33770/emociok-jatekvezetes
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33770/emociok-jatekvezetes
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33770/emociok-jatekvezetes
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33773/kelj-fel-jancsi-jatekbemutatas
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Alliteráló név 

A körben ülő játékosok egymást 

követően elmondják kereszt-

nevüket vagy azt a becenevet, 

amelyet használni szoktak. Ezt 

követően addig folytatódik a kör, 

amíg mindenki meg nem jegyzi a 

többi csoporttag nevét. Ezt 
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ismert nevéhez mindenki hozzá-
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„aranyos Adrián”) 
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nincs 

 

 

 

 

 

 

10 perc 

 

. 

 

 

 

 

Ez a feladat a 

csoporttagok ráhango-

lódását segíti elő. Ennek 

keretében a résztvevők 

megtanulják egymás ne-

vét és megtanulnak egy-

másra odafigyelni. Ez a 

játék meglehetősen pör-

gős és a játékosok aktivi-

tására építő, ezért jó 

alapja lehet a kiváló 

csoporthangulat megte-

remtésének. 
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Eszközök 

 

Időtartam 
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Emóció 

A játékosok kiválasztják a 

csoportvezető által előzetesen 

elkészített pozitív és negatív 

érzelmeket ábrázoló smiley 

kártyák közül azt az egyet, 

amelyik a legjobban jelzi 

pillanatnyi hangulatukat. Az 

adott kártya kiválasztását 

követően elmondja, hogy miért 

éppen azt a kártyát választotta. 

Ezt követően a kártya visszakerül 

a pakliba és a következő játékos 

választja ki a rá leginkább 

jellemző kártyát. A játék addig 

tart, amíg valamennyi gyermek 

nem beszélt érzelmeiről.  

 

 

érzelmek azonosítása 

önállóság 

információkezelés 

problémakezelés 

kommunikáció készség 

 

szemléltetés 

tevékenykedtetés 

 

emoji kártyák 

 

 

10 perc 

 

 

Ez a feladat a szociális 

kompetencia fejleszté-

sének egyik fontos 

eszköze, hiszen a gyer-

mekek az érzelmeik 

azonosítását és azok 

verbális kifejezését gya-

korolhatják.   

Az emoji kártyák haszná-

lata a feladat végrehaj-

tását jelentős mértékben 

megkönnyítheti, hiszen a 

fiatalok többsége ezen je-

lek segítségével beszélget 

egymással. 

A feladat kapcsán az is 

kiderül, hogy a tagok 

mennyire ismerik az ér-

zelmek világát és képe-

sek-e saját érzelmeik 

megfogalmazására. (A já-

ték egy másik változatát 

is használhatjuk, ekkor a 

csoport tagjai készítik el 

a saját érzelmeiket legin-

kább tükröző smiley-kat.) 

 

  

https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33749/emociok-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33749/emociok-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33749/emociok-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33749/emociok-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33749/emociok-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33749/emociok-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33749/emociok-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33749/emociok-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33749/emociok-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33749/emociok-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33749/emociok-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33749/emociok-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33749/emociok-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33749/emociok-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33749/emociok-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33749/emociok-jatekbemutatas
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Fejlesztendő terület 

 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Időtartam 

 

Magyarázat 

Ki is vagyok én…? 

Minden egyes játékosnak egy-egy 

érzést, érzelmet kell életre 

keltenie szavak nélkül, pusztán 

nonverbális eszközök 

segítségével. A csoport többi 

tagjának pedig ki kell találnia, 

hogy mi is lehet az adott érzelem. 

 

kommunikációs készségek 

hitelesség 

kreativitás 

önismeret 

empátia 

másokra való odafigyelés 

társas kompetenciák 

problémakezelés 

 

tevékenykedtetés  

megbeszélés 

megfigyelés 

rendszerezés 

 

nincs 

 

10 perc 

 

 

Ez a feladat a 

nonverbális jelzésekkel 

való kommunikáció fej-

lesztését szolgálja, amely 

sok esetben komoly kihí-

vást jelent a gyermekek 

számára. 

A feladat végrehajtásához 

magasabb szintű szociá-

lis kompetenciákra van 

szükség, főleg akkor, ha 

a résztvevők nem egysze-

rű, hanem bonyolultabb 

érzelmeket jelenítenek 

meg. A gyakorlat bemu-

tatását követően minden-

képpen tartsunk egy 

próbajátékot! 

II. FŐ RÉSZ:      

Motiváció:  

Mi házunk 

A játékosokat kettő kisebb 

csoportba soroljuk és minden 

kiscsoport feladatul kapja egy 

olyan ház megtervezését, 

amelyben majd a többiekkel 

együtt fognak lakni.  

Az első feladat egy alaprajz 

 

 

kommunikációs készségek 

kreativitás 

empátia 

másokra való odafigyelés 

 

 

tevékenykedtetés  

megbeszélés 

 megfigyelés 

rendszerezés 

 

 

papírlapok 

filcek 

 

 

 

 

20 perc 

 

 

 

 

 

Ez a játék a résztvevők 

aktív együttműködésén 

alapuló feladatok közé 

tartozik. A gyakorlat 

célja, hogy egy minden 

tag számára megfelelő 

alaprajz szülessen. A 

játékosoknak meg kell 

https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33782/a-mi-hazunk-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33782/a-mi-hazunk-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33782/a-mi-hazunk-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33782/a-mi-hazunk-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33782/a-mi-hazunk-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33782/a-mi-hazunk-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33782/a-mi-hazunk-jatekbemutatas
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Foglalkozási ütem 

 

 

Fejlesztendő terület 

 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Időtartam 

 

Magyarázat 

elkészítése lesz az általuk 

elképzelt ingatlanról.  

Amennyiben többszintes épületet 

terveznek, úgy ezt az alaprajzot 

szintenként kell elkészíteniük. A 

kiscsoportok tagjainak meg kell 

tervezniük és az alaprajzra fel 

kell rajzolniuk az általuk 

fontosnak tartott lakberendezési 

tárgyakat, valamint javaslatokat 

tehetnek a ház környezetének 

(pl. kert, udvar stb.) 

kialakítására is.  

Fontos, hogy az együttélésre 

vonatkozó szabályokat is ki-

dolgozzák. Amikor ezzel elkészül-

tek, akkor az egyes kiscsoportok 

szóvivői elmondják a házzal 

kapcsolatos elképzeléseiket és 

kitérnek arra is, hogy miként 

sikerült az esetleges vitás 

kérdésekben egyezségre jutniuk. 

Ennek kapcsán érdemes azt is 

megtudni, hogy a tagok közül ki 

az, akinek elképzelései megvaló-

sultak és ki az, akinek ötleteire a 

többiek nem voltak fogékonyak. 

A kiscsoportok tagjai térjenek ki 

az általuk házirendbe foglalt 

szabályok kidolgozása során 

felmerült kérdésekre is.   

társas kompetenciák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyezniük a közös 

szabályokban, ezen kívül 

ez a feladat abban is 

segítséget nyújthat, hogy 

a csoportvezető jobban 

megismerje a tagok 

vágyait és az optimális 

világról szóló elképzelése-

iket. A játék során arra is 

fény derül, hogy meny-

nyire képesek együttmű-

ködni egymással és figye-

lembe veszik-e mások kí-

vánságait. 

A ház tervezése közben a 

vezetőnek folyamatosan 

figyelnie kell az inter-

akciókat, különösen ak-

kor, amikor a gyerekek 

egymásnak mesélnek ar-

ról, hogy ők milyen há-

zakban éltek és ottho-

nukban mi történt velük. 

Sokszor felszínre kerül-

hetnek fájó emlékek is, e-

zért ezek át- és kibeszé-

lésére különösen figyel-

jünk oda! 
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Fejlesztendő terület 

 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Időtartam 

 

Magyarázat 

Mondat befejezések 

A csoporttagok között 

szétosztásra kerülnek az alábbi 

kérdéseket tartalmazó feladat-

lapok, amelyekre adott válaszai-

kat azok kitöltését követően a 

játékosok megbeszélnek. 

 Mit tennék, ha én 

lennék.. (az iskolaigaz-

gató, a nagypapa, a 

külföldi utazó)? 

 Mi lenne, ha .. (most 

kezdődne a szünet, ha 

újra együtt lennének a 

szüleim, ha a legjobb 

barátommal összevesz-

nék, ha nyernék 

százmilliót)? 

 Mi lenne az a három 

dolog, amit magammal 

vinnék a Holdra? 

 Mi lenne a három 

kívánságom? 

 Miért szép, csúnya, 

okos, különleges (valaki 

vagy valami)? 

 

 

önállóság 

információkezelés 

identitás 

kreativitás 

nonverbális kommunikáció 

hitelesség 

véleményformálás 

 

 

 

tevékenykedtetés 

megbeszélés 

 

 

feladatlap 

 

 

 

10 perc 

 

 

 

Ezen feladat során 

szárnyalhat a fantázia és 

a gyermekek megoszthat-

ják bánatukat és meg-

fogalmazhatják vágyai-

kat. 
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Foglalkozási ütem 

 

 

Fejlesztendő terület 

 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Időtartam 

 

Magyarázat 

III. BEFEJEZÉS:      

Jóságos manó  

Minden csoporttag felírja a nevét 

egy cédulára és azt összehajtva 

berakja egy dobozba. Ebből a 

dobozból mindenki húz egy 

nevet, amelyet viszont nem 

árulhat el senkinek. A cédulát 

mindenkinek meg kell őriznie a 

következő foglalkozásig. Ezt 

követi a játék magyarázata. 

Mindenki annak a jóságos 

manója lesz, akinek a nevét 

kihúzta. Egy hétig vigyáz a 

"védencére", és jelét adja 

törődésének, szükség esetén 

segíti, vagy éppen megvédi.  

A következő alkalommal a 

csoport tagjai elmesélik 

egymásnak az elmúlt hét 

történéseit és ezek alapján 

mindenkinek meg kell neveznie a 

saját jóságos manóját. 

 

kreativitás 

empátia 

másokra való odafigyelés 

társas kompetenciák 

önállóság 

 

tevékenykedtetés 

 

papírlapok 

 

 

6 perc 

 

Ez a feladat a következő 

foglalkozás előkészíté-

sének is tekinthető és en-

nek keretében igyek-

szünk a tagokat segítség-

nyújtásra ösztönözni. 

 

Értékelés: 

Csoportos és egyénre szabott 

értékelés 

Elköszönés 

  

megbeszélés 

 

 

 

 

5 perc 

 

 

Az értékelésnél foglal-

juk össze a csoport 

munkáját. Egy-két 

mondattal mindenkit 

jellemezhetünk, mit 
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tapasztaltunk, miben 

volt erős és miben kell 

még fejlődnie.  

Végül, de nem utolsó 

sorban értékeljük a 

csoport egészének 

munkáját is. 

Köszönjük meg, hogy 

részt vettek a foglal-

kozáson. 



 

 

 

 

Ellenőrző kérdések 

Milyen tényezők hatására kell odafigyelni a gyermekvédelmi szakellátás 
intézményeiben szervezendő csoportfoglalkozások tervezésekor? 

Mire kell figyelni a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek számára tartandó 
foglalkozások feladatainak összeállításakor? 

Miként befolyásolhatja a bentlakásos intézményekben élő gyermekek lakóhelye a 
csoportmunka eredményességét? 
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Szociális csoportmunka fogyatékossággal élő személyekkel 
 
A fogyatékossággal élő személyeknek szervezendő csoportfoglalkozások tervezésekor – a többi 
célcsoporthoz hasonlatosan- mindig szem előtt kell tartanunk a leendő tagok speciális 
szükségleteit, legyenek azok a fogyatékosságuk jellegére visszavezethető, vagy pedig életkori 
sajátosságaikból eredő elvárások (ti. gyermekekről, fiatalokról, felnőttekről vagy pedig 
idősekről van-e éppen szó).     

A szociális csoportmunka módszerét alkalmazó szakembernek azonban nemcsak a 
célcsoportra vonatkozó speciális ismeretekre van szüksége, hanem tisztában kell lennie saját 
kompetenciahatáraival is.  

A csoportfoglalkozások tervezése során minden esetben ügyelni kell arra, hogy a feladatok 
igazodjanak a tagok képességeihez, érdeklődéséhez és nem utolsó sorban egészségi 
állapotához, azaz mindenképpen figyeljünk esetleges korlátaikra (pl. gyengébb hallás vagy 
látás, nehezebb mozgás vagy csökkent koncentrálóképesség stb.). 

A foglalkozástervek összeállítására vonatkozó javaslatok ismertetése előtt célszerű röviden 
összefoglalnunk az egyes fogyatékossági csoportokra vonatkozó legfontosabb ismereteket, 
mivel e nélkül nehezen tudnánk a célcsoport képességeihez is jól igazodó csoportfoglalkozások 
feladatsorait kidolgozni. /A téma összetett volta és kötetünk terjedelmi korlátai miatt jelen 
fejezetben eltekintünk valamennyi fogyatékossági típus részletes bemutatásától, ugyanakkor 
fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy ezen téma kapcsán sem kerülhető meg a célcsoporthoz 
tartozókkal foglalkozó tudományos munkák alapvető tételeinek ismerete./ 

A fogyatékosság fogalmi megközelítései közül a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt módosító, 2013. évi LXII. 
törvényben szereplő meghatározás az, amely a legjobban összefoglalja nemcsak a 
fogyatékosság keletkezésének okait és típusait, hanem utal az ezekből eredő hátrányokra is. 

Ezen jogszabályban foglaltak alapján a fogyatékos személy „tartósan vagy véglegesen olyan 
érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással - illetve ezek 
bármilyen halmozódásával - él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal 
kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy 
gátolja”. 

A közoktatás világában viszont a legtöbbször sajátos nevelési igényű gyermekekről 
beszélnek, akik az ún. kiemelt figyelmet és különleges bánásmódot igénylő tanulók 
csoportjába tartoznak. Ezeket a fogalmakat először a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény vezette be, majd ezt módosította és egészítette ki A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény. 

A jogszabályokban foglaltak alapján sajátos nevelési igényű gyermeknek vagy tanulónak 
tekintjük mindazon különleges bánásmódot igénylő személyeket, akik a szakértői bizottság 
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosok, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén pedig halmozottan fogyatékosok, esetleg autizmus 
spektrum zavarral, vagy pedig egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.  

Ez a közoktatásban használt fogalom viszont már pontosan meg is jelöli azon sérülések 
körét, amelyek alapján különböző fogyatékossági kategóriákról beszélhetünk (ti. látás-, 
mozgás-, hallás és értelmi sérültekről). 

A csoportmunka tervezése, szervezése és lebonyolítása során fontos ismernünk az egyes 
fogyatékossági csoportok jellemzőit, hiszen csak ennek birtokában tudunk majd a csoport 
képességeihez is igazodó foglalkozásterveket összeállítani.  

 

     

https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33791/mozgasos-feladat-jatekbemutatas
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Helyzetfelmérés 

A fogyatékossággal élő személyekkel foglalkozó intézmények köre meglehetősen sokszínű, így 
a csoportmunka lehetőségei is eltérhetnek egymástól attól függően, hogy gyermeket fogadó és 
oktatási-nevelési tevékenységet végző gyógypedagógiai iskolákról, vagy éppen a felnőttek 
nappali, vagy pedig bentlakásos ellátását biztosító intézményekről van-e szó.  

A csoportmunka előkészítését ebben az esetben is célszerű a terephelyeken fellelhető írásos 
dokumentumok tanulmányozásával kezdeni (pl. szervezeti és működési szabályzat, 
beszámolók, statisztikák stb.), valamint az ott dolgozó szakemberekkel interjúkat készíteni. 

Ezen lépések megtétele nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megismerkedjünk a csoportmunkába 
bevonandó fogyatékossággal élő személyek alapvető jellemzőivel (pl. a szakirodalmak 
tanulmányozása révén), valamint információkat gyűjtsünk a terephely működési 
sajátosságairól (pl. az ott folyó szakmai munkáról, a szakemberek által alkalmazott speciális 
módszerekről, az akadálymentesítettség mértékéről stb.) és természetesen a csoportmunka 
hagyományairól (pl. alkalmazás gyakorisága, tapasztalatok stb.).  

 

A helyszín infrastrukturális adottságainak megismerése 

A csoportfoglalkozás helyszínéül szolgáló épület infrastrukturális adottságainak 
megismerésével kapcsolatos szempontok alapvetően nem térnek el az általános és az iskolás 
gyermekekkel foglalkozó alfejezetekben leírtaktól, ezért a fogyatékossággal élő személyek 
számára szervezett foglalkozások esetében ezeket kell majd alkalmazunk.   

Ezen célcsoport esetében azonban fordítsunk lényegesen nagyobb figyelmet a 
csoportfoglalkozás helyszínéül szolgáló helyiség kiválasztására, hiszen a különböző 
segédeszközökkel közlekedő és esetleg egyéb, egészségi problémával küzdő személyek 
számára kiemelten fontos a könnyen megközelíthető, akadálymentes és kellemes ott 
tartózkodást biztosító terem megtalálása.   
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Az információk elhelyezésével kapcsolatos ajánlások3 

 

A résztvevők fogyatékosságának jellege (pl. mozgás-, hallás-, látás- vagy értelmi sérültség stb.) 
nagymértékben befolyásolhatja a terepintézményen vagy a csoportfoglalkozások helyszínéül 
szolgáló helyiségen belüli mozgásukat, így az akadálymentesség vizsgálatát ne mulasszuk el 
megtenni. Ezen lépés megtétele különösen fontos olyan intézmények esetében, amelyekben 
nemcsak fogyatékossággal élőkkel foglalkoznak.  

 

Segédeszközökkel közlekedő személyek helyigénye egyirányú közlekedés esetén4 

A kerekesszékkel vagy más segédeszközzel (pl. bot, járókeret stb.) közlekedők esetében 
figyelnünk kell az ajtók és a folyosók szélességére, a helyszín berendezésére (pl. a székek 
közötti távolságra, az asztalok magasságára és szélességére, a polcokon lévő tárgyak 
elérhetőségére stb.). Ellenőrizzük azt is, hogy a tagok szabad mozgását ne akadályozzák a 
földön futó vezetékek, küszöbök vagy más tárgyak! 

                                                                 
3 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete (Magyar Közlöny 1997/116. szám) 
4 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete (Magyar Közlöny 1997/116. szám) 
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A foglalkozások helyszínéül szolgáló terem legyen alkalmas arra, hogy a csoporttagok úgy 
tudjanak helyet foglalni, hogy a résztvevők egymást is jól láthassák. Ez utóbbi különösen 
fontos a hallássérültek esetében, akik ennek hiányában nem tudnának egymással 
kommunikálni (azaz a jelnyelvet használni vagy szájról olvasni). Mindezek ellenére azt sem 
szabad elfelejtenünk, hogy különösen az első találkozások alkalmával a résztvevők egy részét 
még zavarhatja mások fizikai közelsége, tehát a tagok úgy legyenek egymáshoz közel, hogy 
közben ne hatoljanak be egymás intim terébe.  

 

Akadálymentes közlekedés szabad helyszükséglete5 

A terem kiválasztásakor gondoljunk arra is, hogy a közelben mindig legyen akadálymentes 
illemhelyiség, hiszen rövidebb szünetek esetén nehezen lenne megoldható az épület másik 
felében lévő helyiség használata.  

 

A csoporttagok megismerése és kiválasztása 

A terepintézmények jellege (pl. mennyire homogén vagy éppen heterogén a szolgáltatást 
igénybe vevők csoportja) sok esetben eleve meghatározza a foglalkozásokon résztvevők körét 
és a kiválasztandó feladatok sorát. 

 A nappali ellátást nyújtó intézményekben a legtöbbször vegyes csoportokkal találkozhatunk, 
amely esetben különösen fontos, hogy ismerjük az egyes fogyatékossági típusok főbb 

                                                                 
5 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete (Magyar Közlöny 1997/116. szám) 



72 

 

ismérveit. Mindeközben azonban azt sem szabad elfelejtenünk, hogy nincs két egyforma, 
azonos típusú fogyatékossággal élő ember, legfeljebb problémáik egy része nagyon hasonlíthat 
egymásra. 

Az előbbiekben leírtak alapján válik igazán fontossá, hogy minden leendő csoporttaggal 
külön-külön is megismerkedjünk és minél több mindent megtudjunk képességeikről, 
készségeikről, érdeklődési körükről, elvárásaikról és az esetlegesen előforduló egészségi 
problémáikról.  

A célcsoporthoz tartozó személyek számára különösen fontos lehet az érzelmi stabilitás léte, 
ezért törekedjünk a bizalmi légkör mihamarabbi megteremtésére és annak folyamatos 
fenntartására. Ismerjük meg őket és beszélgessünk velük minél többet! A sikeres 
együttműködés egyik leglényegesebb kelléke, hogy elfogadjuk őket olyannak, amilyennek 
mutatják magukat (ti. érzékelhető hibáikkal és hiányosságaikkal együtt), ugyanakkor az is 
fontos, hogy a leendő tagok tudják és érzékeljék, hogy nyitottak vagyunk irányukba és 
kérdéseikkel, problémáikkal bármikor megkereshetnek bennünket.      

 

A csoportmunka céljainak meghatározása 

A fogyatékossággal élő személyekkel végzett csoportmunka egyik legfőbb célja az önálló életre 
való nevelés eszköztárának bővítése, valamint az ehhez szükséges és már meglévő 
képességek, készségek fejlesztése. Elsődleges feladatunk, hogy olyan praktikus ismereteket 
adjunk a csoporttagok kezébe, amelyeket a hétköznapokban is használni tudnak majd. 

A foglalkozások végére a résztvevők legyenek képesek érzelmeik megfogalmazására, 
rendelkezzenek reális ismeretekkel külső és belső tulajdonságaikról, ismerjék a munka 
világát, tudjanak másokkal egy előre kitűzött cél érdekében együttműködni és mások 
érzéseire odafigyelve cselekedni.  

A csoportmunka másik, eddig még ki nem mondott célja, hogy a tagok az együtt töltött idő 
alatt érezzék jól magukat egymás társaságában. A csoportnak ugyanakkor alkalmasnak kell 
lennie arra is, hogy a résztvevők eljátszhassanak olyan szerepeket, amelyekből szerzett 
tapasztalataikat majd a hétköznapokban is hasznosítani tudnak.    

 

A költségvetés elkészítése és a szükséges tárgyi eszközök beszerzése 

A csoportfoglalkozások költségvetésének elkészítése és a szükséges tárgyi eszközök 
beszerzésének alapelvei nem térnek el az általános fejezetben olvasottaktól, ezért a 
fogyatékossággal élő személyeket megcélzó csoportfoglalkozások tervezésekor is az abban 
foglaltaknak megfelelően célszerű eljárni.   

 

Az időkeret meghatározása 

A célcsoport számára tervezendő foglalkozások időtartamát nagymértékben befolyásolja 
fogyatékosságuk mértéke és típusa, ezért az optimális időkeret meghatározásához kérjünk 
segítséget az intézményben dolgozó szakemberektől, akik hozzánk képest sokkal jobban 
ismerik a leendő résztvevőket.  

A fejezet végén található foglalkozástervben ugyan 60 perces időkeretet adtunk meg, de a 
tervezéskor ne felejtsünk el, a csoport összetételétől függően, rövidebb vagy hosszabb 
szüneteket is beépíteni.  

Ez utóbbira annál is inkább szükség lehet, mivel az érzékszervek károsodása miatt a 
csoporttagok egy része könnyebben fárad, emiatt koncentrációjuk is nehezebben tartható 
fenn (pl. hallássérültek esetén a szájról olvasás lehet megterhelő, mozgásszervi problémák 
esetén pedig a „mozdulatlanság” okozhat gondot stb.).  

https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33788/mozgasfejlesztes-jatekvezetes
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33788/mozgasfejlesztes-jatekvezetes
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A munkamódszerek kiválasztása 

A kizárólag fogyatékossággal élő személyeknek szervezendő, vagy részvételükkel megtartott 
foglalkozások során különösen fontos, hogy a csoportvezető kellően empatikus és toleráns 
legyen, hiszen komoly kihívást jelenthet számára egyes csoporttagok esetleges érzelmi 
instabilitása, amely a legtöbbször egészen váratlan érzelmi kilengések formájában jelenhet 
meg (pl. az egyik pillanatban még boldog, a másikban viszont már vigasztalhatatlanul sír 
stb.). 

A csoportfoglalkozások során ügyelnünk kell arra is, hogy a csoport tagjainak választási 
szabadságát mindvégig megőrizzük, azaz ha valaki nem akar részt venni egy játékban, vagy 
pedig beszélni egy adott témáról, akkor azt minden különösebb következmény nélkül 
megtehesse.  

A módszerek kiválasztásakor és használatakor figyelembe kel vennünk azt is, hogy az 
ismeretek átadásakor, a foglalkozásokon hallottak feldolgozásakor és gyakorlati 
alkalmazásakor a csoporttagok egy része vélhetően igényelni fogja a segítő szakemberek 
támogatását, magyarázatát és irányítását.  

A fogyatékossággal élő személyek fogékonyabbak az érzékelés útján (pl. látás, hallás, 
szaglás, ízlelés, tapintás révén) szerzett tapasztalatok és mozgásos közlések befogadására, 
ezért esetükben célravezetőbb a szemléletes képi rávezetés, vagy a cselekvésbe ágyazott 
ismeretszerzés módszereinek alkalmazása.  

A résztvevők egy részénél számítanunk kell koncentrációzavarra, alacsonyabb motivációs 
szintre, valamint a szociális képességek területén jelentkező akadályozottságra (pl. 
konfliktuskezelési technikák és az önkifejezés hiányára, kommunikációs problémák 
megjelenésére, valamint az érzelmek kifejezésével kapcsolatos problémákra stb.).      

  

A szabályok meghatározása 

A csoportfoglalkozások zavartalan lebonyolításának egyik fontos előfeltétele, hogy mind a 
csoportvezetők, mind pedig a résztvevők ismerjék a közös munkának keretet adó szabályokat.  

A fogyatékossággal élők számára szervezett csoportokban is kiemelkedően fontos a 
csoportnormák megismertetése a tagokkal, de nem szabad megelégednünk pusztán ezek 
szóbeli közlésével, hanem meg kell próbálnunk ezeket a résztvevőkkel közösen értelmezni és 
szükség esetén mindenki számára érthető magyarázatokkal ellátni, valamint a szabályok 
bevezetésének szükségességét példák segítségével alátámasztani. Ezen megoldások jelentős 
mértékben hozzájárulhatnak a szabályok rögzüléséhez és megkönnyíthetik azok későbbi, 
gyakorlati alkalmazását is. 

A használni kívánt szabályok köre a csoport céljától és összetételétől függően bővíthető vagy 
szűkíthető, éppen ezért e helyütt csak néhány példa felsorolására vállalkozhatunk:  

 Mindig várjuk ki a sorunkat! 

 Mindig várjuk meg, amíg a másik befejezi mondandóját! 

 Mindig jelentkezéssel kérjünk szót! 

 Ha ki kell mennünk, akkor azt külön jelezzük (pl. mindkét kezünket tegyük 
fel)! 

 Ne sértsük meg, és ne nevessük ki társainkat! 

 Beszéd közben mindig nézzünk a másik szemébe! 

 Bátran jelezzük, ha valamiről nem szeretnénk beszélni! 
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A csoporttagok motivációjának fenntartása 

A csoportfoglalkozások során a résztvevők motivációjának fenntartása sokszor komoly 
nehézségbe ütközhet, hiszen a tagok figyelmét könnyen elterelheti bármilyen előre nem várt 
esemény.  

A csoportvezető akkor jár el helyesen, ha ezen problémák kialakulását megpróbálja 
megelőzni. Erre többféle megoldás is kínálkozhat, de talán az egyik leghatékonyabb 
megoldásnak az tűnhet, ha a vezető folyamatos ingerekkel látja el a csoport tagjait. Minél 
több területet célzunk meg különböző ingerek segítségével, annál erőteljesebb hatást 
érhetünk majd el.  

Amennyiben pl. az érzelmekről beszélgetünk, akkor nézzünk meg egy filmet, olvassunk el 
egy ehhez kapcsolódó mesét, játszunk el egy szerepjátékot, rajzoltassuk a résztvevőket és 
hallgattassunk velük zenét. Minél több érzékszervet érintünk a feladatokkal, annál 
fenntarthatóbb lesz a figyelem és az érdeklődés.  

Az érdeklődés csökkenésének másik oka az lehet, hogy a résztvevők elfáradnak a feladatok 
végrehajtása során, ezért a legmegfelelőbb megoldásnak az tűnhet, ha a figyelem 
lankadásakor rövidebb szünetet tartunk, kiszellőztetjük a helyiséget, vagy ha lehetőségünk 
van rá, külső helyszínen folytatjuk tovább a foglalkozást (pl. udvaron, kertben, parkban stb.).   

A motiváció fenntartásának fontos eszköze lehet a csoport és a tagok munkájának 
folyamatos értékelése az egyes feladatok, majd pedig az adott „munkanap” végén. 
Amennyiben a résztvevők állandó visszajelzést kapnak tevékenységükről és a vezető 
mindeközben nem felejti el kiemelni az adott személy teljesítményeit, úgy az egyes találkozók 
alkalmával kapott dicséreteknek köszönhetően az érintettek pozitív hozzáállása is megmarad.  

A bizalmi légkör kialakítása és fenntartása szintén hozzájárulhat a motiváció 
fennmaradásához, hiszen ha a fogyatékossággal élő csoporttagok folyamatosan azt érzik, hogy 
foglalkoznak velük, figyelnek rájuk és probléma esetén segítséget kapnak a vezetőtől, úgy 
nagyobb kedvvel vesznek majd részt a foglalkozásokon.  

  

Foglalkozásterv fogyatékossággal élők körében végzett csoportmunkához 

Amint azt a jelen célcsoporttal foglalkozó fejezet bevezetőjében már említettük a 
fogyatékossággal élő személyeknek folyamatosan meg kell küzdeniük a társadalmi 
integrációjukra hatással lévő azon kihívásokkal, amelyek hétköznapjaik állandó kísérői. 
Éppen az előbb említettek miatt az alábbiakban bemutatandó foglalkozásterv-minta 
központjában is ez a probléma áll. 

A csoportfoglalkozásokat minden esetben az adott napi foglalkozás céljainak ismertetésével 
érdemes kezdenünk. (Amennyiben az első alkalomról van szó, úgy természetesen ezt megelőzi 
a csoportvezető és a tagok bemutatkozása, a második stb. alkalommal pedig az előző 
foglalkozáson történtek összefoglalása.). Ezeket az ún. bemelegítő gyakorlatok követik, majd a 
csoportcélok elérését elősegítő feladatok kerülnek sorra. A nap végén mindig fordítsunk időt a 
főbb történések összefoglalására, valamint a közös munka értékelésére. 

A feladatsor összeállításakor elsősorban azt tartottuk szem előtt, hogy olyan gyakorlatokat 
válogassunk ki, amelyek kiválóan alkalmasak a szociális kompetencia, a kommunikáció, a 
problémamegoldás, az empátia, valamint az önismeret fejlesztésére, hiszen ezen készségek, 
képességek és ismeretek megszerzése, elsajátítása vagy éppen fejlesztése révén az érintettek 
képessé válnak a későbbiekben felmerülő, de az előbbiekhez nagyon hasonló problémák 
önerőből történő kezelésére.  

A csoportfoglalkozás során alkalmazni kívánt feladatok sorrendjének megállapításakor az 
egyik leglényegesebb alapelvünk az volt, hogy ezek jól igazodjanak a résztvevők elvárásaihoz. 

A gyakorlatok kiválasztásának szempontjai között az is szerepelt, hogy az egymást követő 
feladatok lehetőség szerint ne hasonló módszerekre épüljenek (pl. kizárólag zenés, mozgásos, 
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gondolkodtató jellegűek stb.), hiszen az e téren is megjelenő változatosság elősegítheti a 
csoporttagok motivációjának fenntartását. 

A csoportfoglalkozások időkeretének meghatározásakor figyelembe kellett vennünk, hogy a 
fogyatékossággal élő személyek többségének valamely érzékszerve általában sérült és ennek 
következtében sokszor jóval alacsonyabb aktivitási szint jellemzi őket. Éppen az előbbiekben 
leírtak miatt figyelmet kell fordítanunk a változatosságra, illetve a megfelelő számú és 
időtartamú szünet beiktatására.  

A foglalkozástervben utaltunk arra is, hogy az általunk szerepeltetni kívánt gyakorlat milyen 
módszerekre épül, valamint arra is, hogy ezekhez a feladatokhoz milyen eszközökre lesz majd 
szükségünk. Ez utóbbi esetében ügyeltünk arra is, hogy lehetőség szerint könnyen 
beszerezhető, vagy a terepintézményekben nagy valószínűséggel már rendelkezésre is álló 
eszközöket használjunk.   

 

 

 



 

Foglalkozási ütem 

 

 

Fejlesztendő 

területek 

 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Időtartam 

 

Magyarázat 

 

I. BEVEZETÉS: 

Szervezési feladatok 

Köszöntés, bemutatkozás 

/Adott esetben utalás az előző 

csoportfoglalkozásra/ 

   

 

 

 

2 perc 

 

A csoportfoglalkozás célja: 

A csoportépítés, illetve az önismeret 

fejlesztése, a foglalkozások 

felismerése,a különböző munkakörök 

megismerése,az álommunka 

megtalálása. 

A család, a barátok szerepe az 

pályaválasztásban, a szülők 

foglalkozása, a barátok pozitív és 

negatív tulajdonságai. 

  

   

 

 

 

 

 

Ráhangolódás      

Jó – és rossz tulajdonságaink 

A csoportvezető felrajzol a táblára 

egy nagyobb kukát és egy nagyobb 

bőröndöt. Ezt követően a csoport-

tagok egymás után elmondják, hogy 

barátaik rossz tulajdonságai közül 

mit tennénk a kukába és mi az amit 

pozitív tulajdonságként megőrizné-

nek a bőröndben. A játékosok 

 

kommunikációs 

készségek 

hitelesség 

kreativitás 

önismeret 

 

szemléltetés 

tevékenykedtetés 

megbeszélés 

 

 

kréta (vagy 

filctoll) 

tábla (vagy 

flipchart vagy 

csomagolópapír) 

 

 

 

5 perc 

 

 

 

Minden résztvevő elmondja, hogy 

milyen rossz és jó tulajdonságai 

lehetnek egy barátnak. Figyeljünk 

arra, hogy a tagok egymást ne 

bántsák meg, ugyanakkor töreked-

jenek azt őszinteségre.  
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Foglalkozási ütem 

 

 

Fejlesztendő 

területek 

 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Időtartam 

 

Magyarázat 

válaszait a felrajzolt kukába vagy a 

bőröndbe írjuk.  

 

 

empátia 

másokra való 

odafigyelés 

kritikai gondolkodás 

 

   

Mozgásos játék 

A játékosok a következő mondókára 

hajtanak végre egy mozgássorozatot.  

„Én nem vagyok gyalogos katona,  

Hadsereg lovasa, 

Nem lövök célpontra, 

Én nem vagyok, repülős pilóta, 

Csak Istennek szolgája.” 

A résztvevők elsőként a versikét tanulják 

meg, majd az abban foglaltak szerinti 

mozgást próbálják el a versmondással 

egyidejűleg.  

A „gyalogos katonánál” sétálunk, a „nem 

lövök célpontra” sornál, mintha célba 

lőnénk a kezünkkel, a „repülős pilótánál” 

oldalra emeljük fel a két karunkat, 

mintha repülnénk. Az „Istennek 

szolgájánál’ pedig imádkozást imitálva 

összetesszük a két kezünket. 

Érdemes először begyakorolni a versikét, 

 

kommunikációs 

készségek 

másokra való 

odafigyelés 

társas kompetenciák 

önállóság 

szabálykövetés 

 

szemléltetés 

tevékenykedtetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 perc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezen gyakorlat alkalmazása előtt 

minden esetben meg kell néznünk, 

hogy szakirodalom alapján milyen 

mozgáskoordinációs feladatok 

felelnek meg a leginkább a 

különböző fogyatékossággal élő 

személyeknek. 

Célszerű olyan játékokat 

keresnünk, amelyek viszonylag 

egyszerűek, és amelyeket a csoport 

tagjainak többsége végre is tud 

majd hajtani. 

A mozgásos feladatok elsődleges 

célja, hogy az ebben szereplő 

mozgásokat, a kis mondókák 

segítségével megtanulják, ezzel is 

fejlesztve mozgásukat, gondolko-

dásukat, valamint memóriájukat.  

Ne felejtsük el, hogy a többféle 

tevékenység összehangolása révén 

nagyobb fejlesztő hatás érhető el! 

https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33794/mozgasos-feladat-jatekvezetes
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33794/mozgasos-feladat-jatekvezetes
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33794/mozgasos-feladat-jatekvezetes
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33794/mozgasos-feladat-jatekvezetes
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33794/mozgasos-feladat-jatekvezetes
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33794/mozgasos-feladat-jatekvezetes
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33794/mozgasos-feladat-jatekvezetes
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33794/mozgasos-feladat-jatekvezetes
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Foglalkozási ütem 

 

 

Fejlesztendő 

területek 

 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Időtartam 

 

Magyarázat 

majd a mozgást és csak ezt követően 

kerüljön sor ezek együttes előadására.  

Az első éles gyakorlatot lassú ütemben 

kezdjük, majd fokozatosan gyorsítsunk 

rajta. Az optimális (valamint a leg-

gyorsabb) ütem meghatározásakor figyel-

jünk a csoport összetételére.  

 

II. FŐ RÉSZ:      

Motiváció:       

Foglalkozások felismerése 

A csoportvezető képeket vetít különböző 

foglalkozásokról és ezek segítségével a 

játékosok megpróbálják kitalálni, hogy 

éppen melyik szakmát látjuk a képen, és 

az adott szakma művelője milyen 

tevékenységeket végez munkavégzése 

során. 

 

 

önállóság 

kritikai gondolkodás 

információkezelés 

kreativitás 

 

megbeszélés 

szemléltetés 

megfigyelés 

 

 

számítógép 

kivetítő 

képek 

 

 

10 perc 

 

 

Az egyes szakmák főbb jellemzőit 

bemutató, jól felismerhető képeket 

vetítünk a tagoknak, akik a látot-

tak alapján eldöntik, hogy éppen 

milyen foglalkozásról lehet szó.  

Mozgásfejlesztés 

A játékosok először egy olyan dalt 

tanulnak, amely a feladatban szereplő 

mozgásfejlesztő gyakorlatsort kíséri.  

„Előre a kezedet, utána hátra, 

Előre a kezedet, utána rázzad, 

 

mozgás fejlesztése 

szabálykövetés 

információkezelés 

másokra való 

odafigyelés 

 

megbeszélés 

tevékenykedtetés 

szemléltetés 

 

 

nincs 

 

 

 

 

7 perc 

 

 

 

 

A mozgásos feladatok elsődleges 

célja, hogy az ebben szereplő 

mozgásokat, a kis mondókák 

segítségével megtanulják, ezzel is 

fejlesztve mozgásukat, gondolko-

dásukat, valamint memóriájukat.  

Ne felejtsük el, hogy a többféle 

https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33785/mozgasfejlesztes-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33785/mozgasfejlesztes-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33785/mozgasfejlesztes-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33785/mozgasfejlesztes-jatekbemutatas
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Foglalkozási ütem 

 

 

Fejlesztendő 

területek 

 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Időtartam 

 

Magyarázat 

Utána ugi-bugi, utána forgás,  

Tapsolj egyet pajtás.” 

A dalszöveg megtanulását követően 

sor kerülhet a mozgássor 

elsajátítására. A résztvevők a dalban 

foglaltaknak megfelelő mozgásokat 

végeznek fejlődésüket. 

A vers szövege tetszőlegesen bővíthető 

újabb versszakokkal, így egy-egy 

újabb testrész beemelésével 

megmozgathatjuk a legtöbb 

végtagunkat. 

 

kitartás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tevékenység összehangolása révén 

nagyobb fejlesztő hatás érhető el! 

Beszélgetés magunkról, családunkról 

A csoporttagok mindegyike elmeséli, 

hogy számára miért is fontos a családja, 

illetve, hogy szülei milyen területen és 

milyen munkakörben dolgoznak.  

 

 

önállóság 

önismeret 

információkezelés 

identitás 

kreativitás 

hitelesség 

véleményformálás 

 

 

megbeszélés 

 

nincs 

 

 

8 perc 

 

 

Ez a feladat a résztvevők szűkebb 

környezetében előforduló foglalko-

zások feltérképezéséhez nyújt se-

gítséget.  

 

III. BEFEJEZÉS:      
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Foglalkozási ütem 

 

 

Fejlesztendő 

területek 

 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Időtartam 

 

Magyarázat 

Vágyak, álmok megfogalmazása 

A játékosok egymást követően 

elmondják, hogy milyen lenne az ő 

álommunkájuk és miért pont azt 

választanák. 

 

 

önállóság 

önismeret 

információkezelés 

identitás 

kreativitás 

hitelesség 

véleményformálás 

 

megbeszélés 

 

nincs 

 

 

7 perc 

 

 

Ezen feladat keretében a csoport-

tagok jövőbeni munkájával kap-

csolatos elképzeléseinek és vágya-

inak összegyűjtésére kerül sor, 

amely alapján képet kaphatunk az 

adott tag elképzeléseinek reali-

tásáról is.  

Véleménydoboz készítése 

A csoport tagjai egy kisebb cédulára 

leírhatják, hogy miként érezték magukat 

ezen a foglalkozáson (mi az, ami a 

legjobban tetszett és mi az, ami a 

legkevésbé). 

 

véleményformálás 

kommunikációs 

készség 

hitelesség 

kritikai gondolkodás 

 

feladatlap 

 

doboz 

 

 

 

5 perc 

 

A tagok értékelése minden esetben 

fontos visszajelzést jelent szá-

munkra, hiszen ez megmutatja, 

hogy mi az ami bevált és mi az, 

amin mindenképpen változtat-

nunk kellene a jövőben.  

Értékelés: 

Csoportos és személyre szabott értékelés 

Elköszönés 

  

megbeszélés 

 

 

 

4 perc 

 

Az értékelésnél foglaljuk össze a 

csoport munkáját. Egy-két mon-

dattal mindenkit jellemezhetünk, 

mit tapasztaltunk, miben volt erős 

és miben kell még fejlődnie. Végül, 

de nem utolsó sorban értékeljük a 

csoport egészének munkáját is. 

Köszönjük meg, hogy részt vettek 

a foglalkozáson. 



 

 

Ellenőrző kérdések 

Milyen tényezők hatására kell odafigyelni a fogyatékossággal élő személyek számára 
szervezendő csoportfoglalkozások tervezésekor? 

Mire kell figyelni a fogyatékossággal élő személyek számára tartandó foglalkozások 
feladatsorainak összeállításakor? 

Miért különösen fontos az akadálymentes környezet biztosítása a fogyatékossággal 
élő személyek számára tartandó csoportfoglalkozások alkalmával? 

A csoportfoglalkozások helyszínéül szolgáló épület és terem kiválasztása során mire 
kell különösen ügyelni (mitől lesz akadálymentes a környezet)? 
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Szociális csoportmunka idősekkel 
 
Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett demográfiai változások eredményeképpen 
Magyarországon is folyamatosan emelkedik a 60 év feletti népesség aránya. Az idősödő 
társadalom azonban nem csupán az érintett korosztályok számbeli gyarapodását hozza 
magával, hanem ezzel párhuzamosan nő a kereslet ezen csoport szükségleteire reflektáló, 
állami, önkormányzati és magán idősvédelmi intézmények szolgáltatásai iránt is. 

Ezen ellátások és szolgáltatások igénybevételére azonban nem mindenkinek nyílik 
lehetősége, mivel a bentlakásos intézményekben szabad férőhelyek csak meglehetősen 
korlátosan állnak rendelkezésre, emiatt a szolgáltatást igénybe venni szándékozóknak sokszor 
hosszú hónapokat, sőt éveket is várniuk kell arra, hogy ezen intézmények lakóivá 
válhassanak.   

Az önmaguk ellátására még képes személyek számára a területi gondozás, azon belül is 
főként az idősek klubjai és a házi segítségnyújtás rendszere nyújtanak támogatást az 
időskorból eredő problémák enyhítésében. 

Miután ezen problémák köre meglehetősen összetett, ezért a segítségnyújtás formái is 
jelentősen eltérhetnek egymástól attól függően, hogy az adott idős személynek vannak-e 
tartásra köteles és képes hozzátartozói, egyedül vagy pedig társsal, esetleg gyermekeivel 
és/vagy unokáival egy háztartásban, vagy egyazon településen lakik-e. 

Szükségletei függhetnek attól is, hogy mennyire önellátó, milyen az általános egészségi és a 
mentális állapota (pl. tartós beteg; demenciával küzdő stb.), s a rendelkezésére álló anyagi 
erőforrások milyen állami vagy piaci szolgáltatások igénybevételét teszik lehetővé. 

A természetes támaszok hiánya (pl. a házastárs elvesztése, a vérszerinti hozzátartozók 
lakóhelyének távolsága vagy éppen munkaerő-piaci aktivitása) miatt az idősek egy részének 
kapcsolatrendszere fokozatos beszűkül és ez hosszabb távon teljes elszigetelődésükhöz, 
valamint elmagányosodásukhoz vezethet. 

A társas kapcsolatok gyengülése, esetleges hiánya, valamint az egészségi állapot romlása (pl. 
nehezebb mozgás, a látás és a hallás romlása stb.) az érintettek társadalmi 
marginalizálódását is eredményezhetik. 

Az előbbiekben említettek is jól jelzik az idősvédelmi ellátórendszer fejlesztése iránti igények 
folyamatos növekedését. Ezen rendszer mind felépítésében, mind pedig működési alapelvei 
tekintetében jól igazodik az idősek szükségleteihez is, hiszen amíg csak lehet, a saját 
otthonukban biztosítja mindazon szolgáltatásokat, amelyeket az önellátásra még teljesen, 
vagy már csak részben képes idősek igényelnek.   

Ezen megoldások hozzásegíthetik a szolgáltatást igénybe vevőket ahhoz, hogy ne legyen 
szükség, megszokott lakóhelyük elhagyására, hanem amíg csak lehet, otthonukban kapják 
meg a szükséges segítséget (pl. az öltözködésben, tisztálkodásban, vásárlásban, orvoshoz 
eljutásban, étkeztetésben stb.). 

Az idősek részvételével megtartott csoportfoglalkozások szervezésére a legtöbbször az idősek 
klubjaiban vagy pedig az idősek otthonaiban nyílik lehetőségünk, de e két helyszínen gyakran 
egymástól nagyon eltérő szükségletekkel rendelkező személyekkel találkozhatunk. Mindezek 
viszont azt is jelzik számunkra, hogy a csoportmunka lehetőségei jelentős mértékben 
eltérhetnek a tekintetben, hogy éppen melyik intézményben töltjük csoportmunka 
gyakorlatunkat. 

Miután az időskor jelentős változásokat hoz az ember életébe, ezért a csoportmunka 
tervezésekor ezekre különösen figyelnünk kell. 

Az életkor előrehaladtával egyes személyiségvonások felerősödhetnek, mások viszont 
gyengülhetnek, s ez a változás az idősekkel kapcsolatban állók számára is egyre inkább 
érzékelhetővé válik.   
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Az idősek többsége a munka világától már eltávolodott, munkahelyi kapcsolatai leépültek, 
napjaikat pedig sokszor csak a rutinszerű tevékenységek (pl. öltözködés, tisztálkodás, étkezés, 
televízió nézés, ház körüli teendők ellátása stb.) elvégzése tölti ki.  

Ez a beszűkült kapcsolati háló és mozgástér lehet az egyik oka annak, hogy az idősek egy 
része egyre több figyelmet fordít önmagára és kevésbé intenzíven reagál a külvilág 
történéseire. 

Az időskor okozta változások azonban nem egyszerre és nem egyik pillanatról a másikra 
következnek be, hanem egyénenként eltérő ütemben.  

Az életkor növekedése magával hozza a külső, tehát szemmel is jól látható átalakulásokat 
(pl. a hajszín és/vagy a hajsűrűség változását, a bőrfeszesség csökkenését, a testalkat és 
testtartás változását stb.), valamint a mozgás- és érzékszervek fokozatos gyengülését (pl. 
lassabb és bizonytalanabb járás, gyengülő hallás és látás stb.). 

A külső és a belső szervi változások mellett érzelmi világuk is megváltozik: érzékenyebben 
reagálnak az őket ért ingerekre, megnövekedhet a magányosság és a feleslegessé válás érzése. 

A korábban magukat lelkileg erősnek mutató idősek könnyen megbántódnak, s ennek 
hatására menedéket keresve visszavonulnak. 

Kognitív képességeikben is változás figyelhető meg: nehezebben fogadnak be új 
információkat, kevésbé képesek az elvontabb fogalmak értelmezésére, több időre vagy 
magyarázatra van szükségük ahhoz, hogy megértsék mások mondandóját. Az időskorban 
kialakuló nézeteltérések egy része is sok esetben a hallottak félreértésére vagy pedig a két fél 
eltérő gondolkodásmódjára vezethető vissza.  

Ez utóbbi nagyon gyakran vezethet a nagyszülők és az unokák generációja között egyébként 
is meglévő szakadék mélyüléséhez. Ennek az egyik legfőbb oka az lehet, hogy az idősek 
sokszor múltbéli tapasztalataikra alapozva szeretnék a legifjabb nemzedéknek átadni 
tudásukat, ám erre a másik fél, eltérő világnézete miatt kevésbé fogékony. 

 

Helyzetfelmérés 

Az alapító okirat, a szervezeti- és működési szabályzat, valamint az intézmény szakmai 
beszámolóinak áttekintése mellett, érdemes figyelmet fordítani a terephely működésének 
keretet adó jogszabályi háttér tanulmányozására is. 

Az írásbeli dokumentumok mellett, természetesen nem kerülhető meg az idősvédelemben 
dolgozó szakemberekkel (pl. gondozókkal, vezetőkkel, foglalkoztató- és mentálhigiénés 
munkatársakkal stb.), valamint a szolgáltatást igénybe vevőkkel való beszélgetés sem, mivel 
ezek értékes adalékokkal szolgálhatnak a csoportfoglalkozások megtervezéséhez. 

  

A helyszín infrastrukturális adottságainak megismerése 

A csoportfoglalkozás helyszínéül szolgáló épület infrastrukturális adottságainak 
megismerésével kapcsolatos szempontok alapvetően nem térnek el az általános és az iskolás 
gyermekekkel foglalkozó alfejezetekben leírtaktól, ezért az idősek számára szervezett 
foglalkozások esetében is ezeket kell majd alkalmazunk.   

Ezen célcsoport esetében azonban fordítsunk lényegesen nagyobb figyelmet a 
csoportfoglalkozás helyszínéül szolgáló helyiség kiválasztására, hiszen a nehezebben (esetleg 
segédeszközökkel) közlekedő és különböző egészségi problémával küzdő idősek számára 
kiemelten fontos a könnyen megközelíthető, akadálymentes és kellemes ott tartózkodást 
biztosító terem megtalálása. (A terem berendezésére vonatkozó elvárásokat lásd a 
fogyatékossággal élőkről szóló fejezetben!)  
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A csoporttagok megismerése és kiválasztása 

Az életkor előrehaladtával az idősek személyisége és szokásai is megváltoznak, amely jelentős 
mértékben meghatározhatja a körükben végzendő szakmai munka kereteit és lehetőségeit. 

Mindezek miatt érdemes adatokat gyűjtenünk arról, hogy az intézmény szolgáltatásait 
igénybe vevők mennyire nyitottak az új kezdeményezések irányában, mennyire sikerült 
beilleszkedniük az adott intézmény életébe és fontos megtudnunk, hogy milyen elvárásokkal 
rendelkeznek.  

Nem szabad figyelmen kívül hagyunk azt sem, hogy a leendő tagok mennyire ismerik 
egymást és tájékozódnunk kell arról is, hogy mióta vannak kapcsolatban az adott 
terepintézménnyel (ti. régóta vagy éppen az adaptációs időszakban találkozunk velük). 

Ezen kérdések megválaszolásához felhasználhatjuk az egyéni gondozási terveket, amelyekből 
nemcsak az egészségi állapotukra vonatkozó adatokat nyerhetjük ki, de javaslatokat is 
találhatunk arra vonatkozóan, hogy kinek és milyen fejlesztő és/vagy szinten tartó 
foglalkozásra lenne szüksége. 

Munkánk megkezdése előtt érdemes részt vennünk a terephelyen folyó 
csoportfoglalkozásokon is, hiszen az ott tapasztaltak jelentős segítséget nyújthatnak ahhoz, 
hogy kiválasszuk az idősek elvárásaihoz és képességeihez legjobban illeszkedő feladatokat, 
megismerjük a leendő tagokat egy, a miénkhez nagyon hasonló helyzetben, valamint 
megfigyelhetjük a köztük lévő kapcsolatokat is.  

Az általunk felkeresett csoportfoglalkozás előtt és után, vagy a terepintézményben járva 
igyekezzünk kapcsolatot építeni a leendő csoporttagokkal. Ne ijedjünk meg attól, ha 
közeledésünkre az általunk elvártakhoz képest másként reagálnak majd!  

Az idősek többsége ugyanis nehezebben fejezi ki érzelmeit és lassabban is nyílik meg egy 
számára idegen személy előtt, ugyanakkor, ha megismernek és megkedvelnek valakit, akkor 
nagyon szívesen mesélnek nekik önmagukról, családjukról, valamint korábbi életükről. 
Amennyiben sikerül bizalmukat elnyernünk, úgy bizton számíthatunk arra, hogy az általunk 
szervezett csoportfoglalkozások során is könnyebben tudunk majd együttműködni velük.  

  

A csoportmunka céljainak meghatározása 

Az idősek számára szervezendő foglalkozások elsődleges célja az örömteli együttlét 
feltételeinek biztosítása és a játék élvezete. Mindezek jelentős mértékben hozzájárulnak az 
elmagányosodás és az elkeseredettség érzésének csökkenéséhez, valamint növelhetik mások 
elfogadását és a mások történeteibe való beleélés képességét.  

A csoporttagok a foglalkozások során beszélhetnek saját életükről, tapasztalataikról és a 
múltban tett képzeletbeli látogatások során újra átélhetik életük egy-egy sikeres időszakát. A 
közös emlékezés azonban nemcsak a jó felelevenítésében, hanem a rossz élmények 
feldolgozásában is segítséget jelenthet, hiszen a csoporttársaknak az övékhez nagyon hasonló 
kedvezőtlen tapasztalatai is rávilágítanak arra, hogy problémáikkal nincsenek egyedül. 
Mindezek pedig segítenek elfogadni azt, hogy nem minden történik úgy velünk, mint ahogy 
azt előzetesen elvártuk volna.  

Ne felejtsük el, hogy az idősek számára a kortársakkal való együttlét és a kellemes hangulat 
megteremtése az elsődleges cél, a különböző készségek és képességek fejlesztését viszont 
tekintsük inkább a csoportfoglalkozások másodlagos, „rejtett” céljának. (Somorjai, 2006)    
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A költségvetés elkészítése és a szükséges tárgyi eszközök beszerzése 

A csoportfoglalkozások előkészítése során számba kell vennünk a megvalósításhoz szükséges 
eszközöket, valamint a rendelkezésünkre álló anyagi erőforrásokat. 

A foglalkozások során alkalmazni kívánt eszközök körének meghatározásakor gondoljuk 
végig, hogy ezek közül melyek azok, amelyek saját kezűleg is elkészíthetünk és melyeket kell 
megvásárolnunk.  

Már a foglalkozásokhoz szükséges eszközök elkészítésébe is bevonhatjuk a leendő 
csoporttagokat, hiszen ez azt is lehetővé teszi számunkra, hogy pl. egy kézműves foglalkozás 
keretében, még a csoportmunka megkezdése előtt, kapcsolatba lépjünk egymással. 

Az anyagi erőforrások számbavétele során általános elvként megfogalmazható, hogy az 
általunk tartandó csoportfoglalkozások megszervezése és lebonyolítása lehetőség szerint ne 
járjon együtt jelentős anyagi kiadással sem magunk, sem pedig a terepintézmény számára.  

A szükséges eszközök meghatározását követően, de még azok elkészítése vagy megvásárlása 
előtt, célszerű segítséget kérni a terephelyen dolgozóktól, akiknek tudomása lehet az 
intézményben egyébként fellelhető azon eszközökről, amelyeket mi is használni szeretnénk.  

 

Az időkeret meghatározása 

Az idősek körében tartandó csoportfoglalkozások hosszát alapvetően a résztvevők egészségi és 
mentális állapota határozza meg, ezért is van szükség arra, hogy még a csoport beindulását 
megelőzően pontos információkat kapjunk annak összetételéről.  

Az egyes feladatokra fordítandó időkeret meghatározásakor érdemes figyelembe vennünk azt 
is, hogy a célcsoporthoz tartozók egy része igényelni fogja a feladatok többszöri bemutatását, 
valamint gyakran kérik majd ezek pontosítását és részletesebb magyarázatát.  

Mindezek miatt különösen ügyelnünk kell arra is, hogy mindenki megértse a feladatokat és 
ezen célok elérése érdekében igyekezzünk példákat mondani vagy a kézműves jellegű 
feladatok esetében, pedig előzetesen elkészített mintákat (pl. rajzok, plakátok, fényképek stb.) 
magunkkal vinni. 

Az egyes feladatokra szánt időkeret meghatározását követően az is láthatóvá válik, hogy az 
adott feladatsor elvégzéséhez mennyi időre lesz majd szükségünk. Minden esetben 
számítsunk arra, hogy egyes gyakorlatok a tervezettekhez képest korábban, vagy pedig 
később is befejeződhetnek. Az ebből adandó esetleges problémák kiküszöbölése érdekében 
mindig legyen nálunk tartalékfeladat, vagy pedig ha úgy adódna, bátran hagyjunk ki 
feladatokat.  

Egy-egy találkozó alkalmával a legtöbbször nem okoz komoly fejtörést annak meghatározása, 
hogy mennyi idő áll majd a rendelkezésünkre a csoportfoglalkozások megtartására, hiszen az 
adott terepintézmény működési rendje (pl. napirend, teremhasználatra vonatkozó szabályok 
stb.) általában determinálja, hogy mikor kezdhetjük, és mikor fejezhetjük majd be a 
foglalkozásokat. 

Az idősek számára szervezett csoportok esetén célszerű 40-45 perces blokkokban 
gondolkodnunk és ezek közé érdemes kisebb szüneteket is beiktatnunk. Amennyiben az 
általunk használni kívánt feladatok lehetővé teszik, úgy a közös munkát (megfelelő időjárás 
esetén) akár a szabadban is folytathatjuk.  
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A munkamódszerek kiválasztása 

A módszerek kiválasztása során elsőként érdemes röviden kitérnünk azokra a 
jellegzetességekre, amelyek az idősek körében tartandó csoportfoglalkozások menetét akár 
pozitív, akár negatív irányba befolyásolhatják.  

Ezen korosztály esetében is nagy szükség van egy olyan bevezető feladatsorra, amely segíti a 
résztvevőket abban, hogy ráhangolódjanak egymásra és a közös munkára. Amennyiben a 
tagok jól érzik magukat, és ha már elkezdenek beszélgetni egymással, akkor sokkal 
könnyebben válik vezethetővé a csoport. A megfelelő hangulat és a meleg, bizalmi légkör 
megteremtése elengedhetetlen feltétele a közös munka eredményességének.  

A munkamódszerek és feladatok kiválasztásánál figyelni kell arra, hogy ezek a csoporttagok 
fizikai állapotához és erőnlétéhez is igazodjanak, ezzel is csökkentve a gyengébb kondícióból 
eredő problémákat, amelyek a feladatok végrehajtását lehetetlenné tennék. 

Az esetleges kudarcélmények lelkileg is megviselhetik az időseket, mivel az életkor 
előrehaladtával együtt járó változásokat egyébként is nagyon nehéz feldolgozniuk és 
elfogadniuk. Érzelmileg megterhelő lehet számukra annak felismerése, hogy azon 
tevékenységek elvégzése, amelyek néhány hónappal vagy évvel korábban még nem okoztak 
különösebb problémát számukra, mára már szinte reménytelennek tűnik.      

Mindezek azt is szükségessé teszik, hogy a foglalkozástervek kidolgozásakor jobban 
odafigyeljünk a csoporttagok megváltozott mozgáskoordinációs képességeire, valamint a 
demenciával küzdők speciális igényeire és képességeire is. A feladatokat mindig a csoport 
összetételéhez igazítsuk, tehát szükség esetén nyugodtan egyszerűsítsünk rajtuk. 

Azt azonban ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a legrosszabb képességekkel rendelkező 
csoporttagok mindvégig részt tudjanak venni a közös munkában. Lehetőség szerint kerüljünk 
minden olyan helyzetet vagy feladatot, amelyek az idősekből frusztrációt válthat ki.  

Ennél a korosztálynál a kudarctűrés foka sokkal alacsonyabb és emiatt a siker elmaradása 
is jobban megviseli őket. Azt azonban ne felejtsük el, hogy bármennyire is körültekintően 
járunk el a feladatok kiválasztása során, a csoporttagok aktuális állapota miatt, mégis csak 
előfordulhatnak az előbbiekben már említett olyan feszültséggel teli helyzetek, amelyek 
humorral vagy jókedvvel egyaránt feloldhatók.  

 

A szabályok meghatározása 

A csoportfoglalkozások megkezdése előtt különösen fontos átbeszélnünk a legfontosabb 
szabályokat. Miután az idősek sok esetben érzékenyebbek és körükben gyakrabban 
találkozhatunk a hangulatingadozás problémájával is, ezért nagyon oda kell figyelnünk a 
részben erre visszavezethető konfliktusok megelőzésére.  

A szabályok között éppen emiatt mindig szerepeljen elvárásként a másokra való odafigyelés, 
valamint a mások ok nélküli megbántásának tilalma. Használjunk egy egyezményes jelet 
annak kimutatására, ha valaki ennek ellenére megszegné a csoportnormákat! 

A kommunikációra és a viselkedésre vonatkozó szabályokat közösen is beszéljük meg és 
igyekezzünk elérni azt is, hogy ezek mindenki számára egyértelműek legyenek. 

 

A csoporttagok motivációjának fenntartása 

A csoportfoglalkozások tervezése során a kiemelten fontos feladatok közé tartozik a tagok 
motivációjának fenntartása, ezért mindig törekedjünk a feladatok fokozatos bevezetésére.  
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Elsőként a csoporttagok ráhangolódását és egymás megismerését elősegítő feladatokat 
válasszunk, majd ezeket kövessék a különböző készségeket és képességeket fejlesztő 
gyakorlatok. 

A feladatok kiválasztásakor törekedjünk a változatosságra, amely bizonyos esetben akár a 
foglalkozások helyszínének (pl. terem, udvar), valamint a gyakorlatok típusának (pl. zenés, 
mozgásos, gondolkodtató stb.) folyamatos változtatását is jelentheti.  

Az egyes feladatok és foglalkozások végén mindig értékeljük a csoport egészének és minden 
egyes tagjának munkáját. Igyekezzünk kiemelni azt. hogy ki, és miben volt igazán jó, hiszen 
nemcsak a fiatalok, hanem az idősek számára is nagyon fontosak ezek a visszajelzések. 

      

Foglalkozásterv idősek körében végzett csoportmunkához 

Amint azt a jelen célcsoporttal foglalkozó fejezet bevezetőjében már említettük az idősek 
többségének folyamatosan meg kell küzdenie az elmagányosodás érzésével, a folyamatos 
egyedülléttel, ezért is lehet fontos számukra, hogy aktívan részt vehessenek különböző 
közösségek életében. Éppen az előbb említettek miatt az alábbiakban bemutatandó 
foglalkozásterv-minta központjában is ez a probléma áll. 

A csoportfoglalkozásokat minden esetben az adott napi foglalkozás céljainak ismertetésével 
érdemes kezdenünk. (Amennyiben az első alkalomról van szó, úgy természetesen ezt megelőzi 
a csoportvezető és a tagok bemutatkozása, a második stb. alkalommal pedig az előző 
foglalkozáson történtek összefoglalása.). Ezeket az ún. bemelegítő gyakorlatok követik, majd a 
csoportcélok elérését elősegítő feladatok kerülnek sorra. A foglalkozás végén mindig 
fordítsunk időt a főbb történések összefoglalására, valamint a közös munka értékelésére. 

A feladatsor összeállításakor elsősorban azt tartottuk szem előtt, hogy olyan gyakorlatokat 
válogassunk ki, amelyek kiválóan alkalmasak az együttműködés, a kommunikáció, a 
másokra való odafigyelés, az empátia, valamint a konfliktuskezelés fejlesztésére, hiszen ezen 
készségek, képességek és ismeretek megszerzése, elsajátítása vagy éppen fejlesztése révén az 
érintettek képessé válnak a későbbiekben felmerülő, de az előbbiekhez nagyon hasonló 
problémák önerőből történő kezelésére.  

A csoportfoglalkozás során alkalmazni kívánt feladatok sorrendjének megállapításakor az 
egyik leglényegesebb alapelvünk az volt, hogy ezek jól igazodjanak a résztvevők elvárásaihoz. 

A gyakorlatok kiválasztásának szempontjai között az is szerepelt, hogy az egymást követő 
feladatok lehetőség szerint ne hasonló módszerekre épüljenek (pl. kizárólag zenés, mozgásos, 
gondolkodtató jellegűek stb.), hiszen az e téren is megjelenő változatosság elősegítheti a 
csoporttagok motivációjának fenntartását. 

A csoportfoglalkozások időkeretének meghatározásakor figyelembe kellett vennünk, hogy az 
idősek többsége sokszor nehezen tudja meg- és betartani az egy-egy feladatra szánt időkeret, 
ezért a csoportvezető egyik fontos feladata, hogy kezelni tudja az ebből eredő problémákat. 

A foglalkozástervben utaltunk arra is, hogy az általunk szerepeltetni kívánt gyakorlat milyen 
módszerekre épül, valamint arra is, hogy ezekhez a feladatokhoz milyen eszközökre lesz majd 
szükségünk. Ez utóbbi esetében ügyeltünk arra is, hogy lehetőség szerint könnyen 
beszerezhető, vagy a terepintézményekben nagy valószínűséggel már rendelkezésre is álló 
eszközöket használjunk.   

 



 

Foglalkozási ütem 

 

 

Fejlesztendő területek 

 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Időtartam 

 

Magyarázat 

 

I. BEVEZETÉS: 

Szervezési feladatok 

Köszöntés, bemutatkozás 

/Adott esetben utalás az előző 

csoportfoglalkozásra/ 

   

 

 

2 perc 

 

A csoportfoglalkozás célja: 

A csoportépítés, illetve az önismeret 

és a szociális kompetenciák 

fejlesztése.   

Az örömforrás megteremtése, hogy 

jól érezzék magukat. 

Az együttműködés képessége és 

mások véleményének elfogadása, a 

közösségbe való beilleszkedésük 

biztosítása. 

   

 

 

 

 

Ráhangolódás      

Alliteráló név 

A körben ülő játékosok egymást 

követően elmondják 

keresztnevüket vagy azt a 

becenevet, amelyet használni 

szoktak. Ezt követően addig 

folytatódik a kör, amíg 

mindenki meg nem jegyzi a 

többi csoporttag nevét. Ezt 

követően a többiek által már 

 

kreativitás 

hitelesség 

kommunikációs 

készségek 

identitás 

 

szemléltetés 

 megbeszélés 

 

nincs 

 

 

10 perc 

 

 

Ez a feladat a csoporttagok 

ráhangolódását segíti elő. Ennek 

keretében a résztvevők megtanul-

ják egymás nevét és megtanulnak 

egymásra odafigyelni. 

A játék meglehetősen pörgős és a 

játékosok aktivitására építő, ezért 

jó alapja lehet a kiváló csoport-
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Foglalkozási ütem 

 

 

Fejlesztendő területek 

 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Időtartam 

 

Magyarázat 

ismert nevéhez mindenki hozzá-

tesz egy olyan, saját magára 

jellemző dolgot, amely a nevével 

alliterál. (Pl.: „ragyogó Ramóna”, 

„aranyos Adrián”) 

másokra való odafigyelés hangulat megteremtésének. 

Névjegykártya 

Minden játékos kap egy üres 

papírlapot, amelyet majd saját 

névjegyének elkészítésére használ 

fel.  

Bár a hagyományos névjegyek 

kisebb méretűek és nyomtatással 

készülnek, a jobb láthatóság és 

olvashatóság érdekében ebben a 

játékban levelezőlap nagyságú 

papírt használunk.  

A névjegyen szerepelnie kell a 

vezeték- és a keresztnévnek, a 

foglalkozásnak, a lakcímnek, a 

telefonszámnak, valamint 

mindannak, amit a névjegy 

tulajdonosa fontosnak tart 

elmondani magáról. Lehet olyan 

névjegyet is készíteni, amely nem 

a mostani, hanem a korábbi 

helyzetüket tükrözi. 

 

 

 

másokra való odafigyelés 

társas kompetenciák 

empátia 

kreativitás 

identitás 

 

 

szemléltetés 

tevékenykedtetés 

megbeszélés 

 

 

 

kártyák 

 

 

 

15 perc 

 

A névjegykészítés az önreprezen-

táció egyik eszköze és jelen eset-

ben a játékosok egymás jobb meg-

ismerését is lehetővé teszi. 

A feladat emellett hozzájárul a 

csoporttagok együttműködési ké-

pességeinek fejlesztéséhez is.  
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Foglalkozási ütem 

 

 

Fejlesztendő területek 

 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Időtartam 

 

Magyarázat 

II. FŐ RÉSZ:      

Motiváció:       

Elmentem a piacra 

A főzéssel kapcsolatos feladat 

keretében a játékosok párokba 

rendeződnek és páronként 

kihúznak hat, hozzávalók neveit 

tartalmazó kártyát egy előre 

elkészített pakliból. 

A kártyákon szereplő hozzávalók 

felhasználásával egy étel receptjét 

kell összeállítaniuk.  

Néhány perces gondolkodási idő 

után ötletüket meg kell osztaniuk 

a csoport többi tagjával és 

részletesen be kell mutatniuk az 

ételkészítés menetét.  

A játék alatt szóba kerülhetnek 

régi sütős-főzős emlékek és 

élmények, amelyeket a résztvevők 

meg is oszthatnak egymással.  

 

kreativitás 

másokra való odafigyelés 

kommunikációs készségek 

társas kompetenciák 

 

szemléltetés 

megbeszélés 

tevékenykedtetés 

szerepjáték 

 

 

kártyák a 

hozzávalók 

neveivel 

(6 db x párok 

száma) 

 

15 perc 

 

 

Ez a játék egy átvezető feladat a 

csoportfoglalkozás két része 

között. 

Ennek a gyakorlatnak az a nagy 

előnye, hogy a főzésről mindenki 

tud beszélni, függetlenül attól, 

hogy tud-e főzni vagy sem.  

Mivel a játék keretében a régi, 

főzéssel kapcsolatos emlékek is 

felidézésre kerülnek, ezért ennek a 

feladatnak rejtett memória-

fejlesztő és a kapcsolatteremtő 

készségeket javító funkciója is 

van.  

Szünet (Az első blokk vége)      

Felismered? 

A csoporttagoknak különböző 

fűszernövényekkel és jellegzetes 

illatú növényekkel megtöltött 

poharak tartalmát kell 

 

kreativitás 

önállóság 

 

tevékenykedtetés 

 

műanyagpoharak 

különféle 

fűszerek és más 

illatos növények 

 

10 perc 

 

 

Ennél a játéknál is figyelnünk 

kell az adott korosztály 

jellemzőire.  

Csak olyan (fűszer)növényeket 

https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33743/elmentem-a-piacra-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33743/elmentem-a-piacra-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33743/elmentem-a-piacra-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33743/elmentem-a-piacra-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33743/elmentem-a-piacra-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33743/elmentem-a-piacra-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33743/elmentem-a-piacra-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33743/elmentem-a-piacra-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33743/elmentem-a-piacra-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33743/elmentem-a-piacra-jatekbemutatas
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Fejlesztendő területek 

 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Időtartam 

 

Magyarázat 

felismerniük.  

A feladatot bekötött szemmel kell 

végrehajtaniuk és kizárólag az 

orrukat használhatják a 

növények beazonosításához. 

kitartás 

szabálykövetés 

kudarctűrés 

(pl.: fenyőfa 

tűlevelei, 

muskátli levél 

stb.) 

 

használjunk, amelyeket ismer-

hetnek, vagy amelyekkel a hét-

köznapokban gyakran találkoz-

hatnak. 

Mi van a kosárban? 

A tagok egy asztal körül ülnek. Az 

asztalon egy tárgyakkal telerakott 

kosarat helyezünk el.  

Először kitesszük az asztalra a 

tárgyakat és a kosár tartalmát 

minden résztvevő megnézheti és 

kézbe veheti.  

Ezt követően a tárgyak vissza-

kerülnek a kosárba, amelyet egy 

kendővel letakarunk. A tagok a 

kosarat körbeadják egymásnak 

és minden egyes játé-kos csukott 

szemmel belenyúl abba és megfog 

egy tárgyat és megpróbálja 

kitalálni, hogy mi is van a 

kezében.  

Amennyiben ez sikerült, úgy 

kiveheti a tárgyat a kosárból. Ha 

a kör véget ér, akkor sor kerülhet 

annak megbeszélésére, hogy kit 

és mi segített a tárgyak felisme-

résében és azok megérintésekor 

milyen élmények jutottak az 

 

kreativitás 

szabálykövetés 

másokra való odafigyelés 

kommunikációs készségek 

társas kompetenciák 

önállóság 

 

szemléltetés 

tevékenykedtetés 

megbeszélés 

 

kendő 

kosár 

tárgyak (1 db x 

tagok száma) 

 

 

10 perc 

 

 

A tárgyak kiválasztásánál 

ügyeljünk arra, hogy csak olyan 

dolgok kerüljenek a kosárba, 

amelyeket a tagok vélhetően is-

mernek, esetleg korábban már 

használtak is.   
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Foglalkozási ütem 

 

 

Fejlesztendő területek 

 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Időtartam 

 

Magyarázat 

eszükbe.  

 „Lábas” 

A kezdő játékos találomra 

kiválaszt egy betűkkel teli 

lábasból egy betűt és a csoport 

tagjainak ezzel a kezdőbetűvel 

kell egy meghatározott témában 

(pl. élőlény, foglalkozás, bútor-

darab stb.) szavakat mondaniuk. 

A tagok egymás után, szólánc-

szerűen mondanak egy-egy szót. 

 

kreativitás 

önállóság 

szabálykövetés 

 

szemléltetés, 

 foglalkoztatás 

 

 

betű kockák 

(társasjátékból) 

edény 

 

 

10 perc 

 

Ez a feladat az idősek körében 

nagyon kedvelt gyakorlat, 

hiszen közülük sokan szeretnek 

rejtvényt fejteni, amelynek 

jelentős szerepe van az aktivitás 

fenntartásában. 

A „lábasos” játékban 

óhatatlanul is megjelenő ver-

senyszellem pedig még inkább 

arra ösztönzi a résztvevőket, 

hogy minél több szót találjanak.  

Az ehhez hasonló versenyhely-

zetek az idősebb korosztályok-

hoz tartozók számára különö-

sen fontosak. 

III. BEFEJEZŐ RÉSZ:      

 

Közös montázs: 

A csoport tagjai az előző (vagy a 

most lezárandó) foglalkozás(ok)ra 

visszagondolva, zenehallgatás 

közben, egy általuk szabadon 

választott technika segítségével 

lerajzolják élményeiket és/vagy 

benyomásaikat.  

 

 

kreativitás 

szabálykövetés 

másokra való odafigyelés 

kommunikációs készségek 

társas kompetenciák 

 

 

foglalkoztatás  

szemléltetés 

 

 

színes ceruzák 

vízfesték tempera 

ecsetek 

rajzlap 

zene 

 

 

15 perc 

 

 

Az utolsó feladatra mindig több 

időt kell szánni. A csoport-

vezetőnek minden tag számára 

biztosítania kell a lehetőséget 

arra, hogy a résztvevők szaba-

don alkothassanak, és semmi 

ne korlátozza őket a különböző 
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Foglalkozási ütem 

 

 

Fejlesztendő területek 

 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Időtartam 

 

Magyarázat 

Ezt követően a csoportvezető az 

elkészült alkotásokat egy 

nagyobb csomagolópapírra felra-

gasztja, majd mindenki elmond-

hatja, hogy mit és miért tartott 

megörökítésre érdemesnek.  

 

önállóság ragasztó 

olló 

csomagolópapír 

rajztechnikák használatában. 

Az idősek nagyon szeretik, ha 

visszatérhetnek gyermekkoruk 

világába és saját elképzelése-

iknek megfelelően, szabadon al-

kothatnak. 

A múltba való visszatérés 

többségében pozitív hangulat-

teremtő hatással bír. 

Az elkészült képekből, az 

alkotók által használt színekből 

és a megrajzolt formákból u-

gyan sok minden kiolvasható, 

de az igazán fontos következ-

tetéseket az idősek szóbeli 

magyarázataiból vonhatjuk 

majd le.   

Értékelés: 

Csoportos és személyre szabott 

értékelés. 

Elköszönés 

 

  

megbeszélés 

 

 

 

 

5 perc 

 

Az értékelésnél foglaljuk össze a 

csoport munkáját. Egy-két 

mondattal mindenkit jellemez-

hetünk, mit tapasztaltunk, 

miben volt erős és miben kell 

még fejlődnie. Végül, de nem 

utolsó sorban értékeljük a 

csoport egészének munkáját is. 

Köszönjük meg, hogy részt 

vettek a foglalkozáson. 



 

 

 

Ellenőrző kérdések 

Milyen tényezők hatására kell odafigyelni az idősek számára szervezendő 
csoportfoglalkozások tervezésekor? 

Mire kell figyelni az idősek számára tartandó foglalkozások feladatsorainak 
összeállításakor? 

Az idősek számára szervezendő csoportfoglalkozások tervezése során miért kell 
ügyelnünk az akadálymentesség kérdésére? 

Miért fontos, hogy az idősek visszajelzést kapjanak a csoportfoglalkozások során 
nyújtott teljesítményeikről? 
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Útmutató a játéktár használatához 

 

A csoportmunka gyakorlatával ismerkedő (leendő) szociális szakemberek számára számos 
olyan kézikönyv és elektronikusan is elérhető forrás áll rendelkezésre, amelyek a 
foglalkozások során használható feladatokat gyűjtik egybe. 

A szociális szakos hallgatók számára sok esetben viszont éppen a könyvpiacon és az 
interneten is elérhető kiadványok bősége okozhat problémát, hiszen ezek mind 
minőségükben, mind pedig terjedelmükben nagyon különbözhetnek egymástól. Mindezek 
következtében nem könnyű a csoportmunkára vállalkozó pályakezdők számára is érthető, 
átlátható szerkezetű, ugyanakkor könnyen használható köteteket és feladatgyűjteményeket 
találni. 

Játéktárunk összeállításával éppen az előbbiekben említett problémákra próbáltunk 
megoldást találni. Az általunk összegyűjtött feladatok jól ismert hazai és külföldi szerzők 
munkáiból származnak és többségüket hallgatóink már gyakorlataik során ki is próbálták és 
ezen csoportfoglalkozások résztvevői is pozitívan nyilatkoztak róluk.  

A több, mint ötven feladat közötti eligazodást egy összefoglaló táblázat segíti, amely 
betűrendben tartalmazza valamennyi gyakorlat „alapadatait”. Ez utóbbiak segítségével a 
foglalkozástervek készítői viszonylag gyorsan megtalálhatják az adott célcsoport számára 
legmegfelelőbb játékokat és azt is, hogy ezek mely területek fejlesztését szolgálják.  

A táblázat utolsó oszlopában megjelöltük azt is, ha valamelyik feladatról kisfilm is készült, 
így az érdeklődő olvasók nemcsak ezek leírását olvashatják, hanem egy link segítségével 
eljuthatunk a játékokat a gyakorlatban is bemutató vizuális tartalmakhoz is. 

A játékok többségét a pályafutásuk elején járó hallgatók is használhatják, de a 
gyűjteménybe bekerültek komolyabb csoportvezetői gyakorlatot és mélyebb pszichológiai 
ismereteket igénylő feladatok is. Ez utóbbiak kapcsán ismételten fontosnak tartjuk 
megjegyezni, hogy csoportvezetőként csak olyan feladatokat használjunk, amelyeket mi 
magunk is jól ismerünk (a gyakorlatban ki is próbáltunk) és amelyek használatával nem 
lépjük át kompetenciahatárainkat.  

Mindezek természetesen nem azt jelentik, hogy az általunk vezetett csoportfoglalkozások 
során nem használhatunk bonyolultabb, komolyabb felkészültséget igénylő játékokat, hanem 
megjegyzésünkkel inkább azt szerettük volna jelezni, hogy a csoportvezetői gyakorlat 
megszerzése egy hosszabb folyamat eredménye és sok-sok foglalkozás megtartását követően, 
folyamatos önképzéssel, valamint gyakorlati tapasztalatok megszerzésével válhatunk csak 
igazán jó csoportvezetővé.  

A játéktárban szereplő feladatok az eredeti forrásokban található leírásokhoz képest néhol 
kissé leegyszerűsített, ugyanakkor egységesebb és közérthetőbb formában kerültek 
megjelenítésre. Minden esetben megjelölésre került, hogy az adott feladatot mely területek 
fejlesztésére, mely korcsoportok számára és milyen csoportvezetői felkészültség mellett 
használható. A felhasználók munkáját segíti, hogy minden játék esetében szerepeltetjük a 
játékra fordítandó időkeretet, a szükséges eszközök listáját, valamint a gyakorlatok 
részletesebb leírását. Néhány esetben pedig külön megjegyzés hívja fel a leendő csoportvezető 
figyelmét az esetlegesen előforduló problémákra és veszélyekre. 

Minden feladatnál megjelöltük a játékok eredeti lelőhelyét, valamint azt az elektronikus 
forrást (a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet honlapját, a továbbiakban: KRISZ,2012), 
ahonnan a fentiekben említett átdolgozott feladatleírásokat átvettük. Ez utóbbiak kapcsán 
azonban szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a KRISZ 2012-ben nem szerzője, hanem 
csak közzétevője volt ezeknek a leírásoknak, a feldolgozások tényleges készítőit az erre 
irányuló törekvéseink ellenére sem sikerült megtalálnunk.   



103 

 

Összefoglaló táblázat a játéktárban szereplő gyakorlatokról 
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A mi házunk           

A mi házunk II.           

A szöveg marad           

Az asszertivitás játékai           

Az egész világ így 
csinálja 

          

Az inga nyelve           

Azt mondtam, hogy 
arc? 

          

Adj király katonát!           

Ajándék           

Akadémiai díjak           

Amerikából jöttünk           

Aprópénz           

Aukció           

Aukció II.           

Bizalmi esés           

Bogozd ki a csomót!           

Csak rám figyelj!           

Csináld meg!           

Emóciók           

Én még soha           

Fekete-fehér, igen-nem           

Férfiak és nők           

Folytasd az akciót!           

Füllentős           

Gyümölcskosár           

Halandzsa           

Három tárgy           

Ház, fa, kutya           

Hess légy!           

Hotelportás           

Igaz vagy hamis?           

Ismételd el más 
szavakkal 

          

Ki bírja cérnával?           

Ki zörget?           

Közös mese           

Mi lenne ha?           

https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33782/a-mi-hazunk-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33749/emociok-jatekbemutatas
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Ország - város           

Plecsnik           

Rejtély           

Szereplők           

Szeretem - nem 
szeretem 

          

Sziget           

Szinkronizálás           

Szívszakadva           
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Területfoglalás           

Tolmács-játék           

Újságon a csapat           

Vacsoravendégek           

Vakművészet           

Vegyes menü           
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A mi házunk 
 
Fejlesztő hatás: A csoporton belüli együttműködést, és az összetartozás érzését fejleszti 
Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek 
Csoportvezetői gyakorlat: Nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 30-40 perc 
Eszközigény: nagyméretű csomagolópapír, filctollak 
A játék leírása: a csoport feladata, hogy közösen tervezzen egy házat, amelyben majd együtt 
fognak lakni. Erről készítsenek felülnézeti rajzot, ha többszintesre tervezik az épületet, akkor 
minden szintről. Tervezzék meg és rajzolják le a berendezést és az –esetleges – kertet is. Utána 
beszéljük meg a terveket, és azt, hogy hogyan sikerült megegyezésre jutniuk, mennyire 
tudták/akarták mindnyájuk szempontjait, kívánságait figyelembe venni. 
Egyéb megjegyzések: Nagyobb létszámú csoport esetén érdemes a csoportot kisebb 
csapatokra osztani. Ilyenkor a megbeszéléskor minden csapat bemutatja a házát, és közösen 
megbeszéljük, hogy hogyan jutottak megegyezésre. (Bús, 2003 alapján KRISZ, 2012) 
 
A mi házunk II. 
 
Fejlesztő hatás: A csoporton belüli együttműködés, és az összetartozás fejlesztése mellett 
alkalmas az értékek, értékrendek tisztázására is. 
Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek 
Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői gyakorlatot, és mélyebb pszichológiai 
ismereteket igényel. 
Időkeret: 45-60 perc 
Eszközigény: papír, ceruza 
A játék leírása: A csoporttagok körben ülnek. A játékvezető arra kéri őket, hogy képzeljék el, 
hogy hosszabb-rövidebb ideig, de együtt egy házban kell élniük a csoporttagoknak. A feladat, 
hogy megegyezzenek az együttélés szabályaiban. Ezután megbeszélés következik arról, hogy 
hogyan sikerült megegyezésre jutni, ki milyen kompromisszumokat hozott a közösség 
érdekében. Érdemes arra is kitérni, hogy milyen értékrendet tükröz a kész 
szabálygyűjtemény. 
Egyéb megjegyzések: Nagyobb létszámú csoport esetén a csoportot kisebb csapatokra lehet 
osztani. Érdemes az előző játék (A mi házunk) után játszani. (Bús, 2003 alapján KRISZ, 2012) 
 
A szöveg marad 
 
Fejlesztő hatás: A verbális és a nem verbális kommunikáció fejlesztése. 
Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 30-45 perc 
Eszközigény: papír, toll 
A játék leírása: A játékosok párokat alkotnak. Közösen kitalálnak és leírnak egy rövid 
dialógust. Ezt a szöveget kell előadniuk különböző szituációkban. A szöveg mindig ugyanaz 
marad, csak a helyzet változik. A játékosok megélik, hogy ugyanannak a szövegnek a 
jelentése, hogyan módosul változik, ha azokat más, a helyzetnek megfelelő nem verbális 
jelzések egészítik ki. (Bús, 2003 alapján KRISZ, 2012) 
 
Az asszertivitás játékai 
 
Fejlesztő hatás: A játék célja, hogy a konfliktushelyzetben lehetséges három viselkedésmódot 
(agresszív, asszertív, szubmisszív) tisztázza, a tagoknak lehetősége legyen szerepjátékokon 
keresztül a különböző megoldási módokat kipróbálni. 
Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek. 
Csoportvezetői gyakorlat: a játék komolyabb csoportvezetői gyakorlatot, mélyebb pszichológiai 
ismereteket igényel 
Időkeret: 30-60 perc 
Eszközigény: nincs 

https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33782/a-mi-hazunk-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33782/a-mi-hazunk-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33782/a-mi-hazunk-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33782/a-mi-hazunk-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33782/a-mi-hazunk-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33782/a-mi-hazunk-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33782/a-mi-hazunk-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33782/a-mi-hazunk-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33782/a-mi-hazunk-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33782/a-mi-hazunk-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33782/a-mi-hazunk-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33782/a-mi-hazunk-jatekbemutatas
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/33782/a-mi-hazunk-jatekbemutatas
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A játék leírása: A tagok körben ülnek. A csoportvezető röviden összefoglalja az agresszivitás, 
az asszertivitás (határozottság, erőteljesség, rámenősség, saját magáért nem agresszíven 
kiállni) és a szubmisszivitás (alárendelődés, „nyusziság”) közötti különbséget. Ezt 
szerepjátékok követik. Önként jelentkezőkből lesznek a szereplők, a többiek a közönséget 
alkotják, éppen úgy, mintha egy színházi előadásról lenne szó. A szereplőknek különböző 
konfliktushelyzeteket kell eljátszaniuk, agresszív, asszertív vagy szubmisszív módon. A játékot 
csoportos megbeszélés követi, ki mit látott, hogyan sikerült a konfliktust megoldani, mennyire 
voltak tényleg agresszívek, asszertívek vagy szubmisszívek a szereplők. (Rudas, 2016b alapján 
KRISZ, 2012) 
 
Az egész világ így csinálja 
 
Fejlesztő hatás: A nem verbális kifejezőkészség fejlesztése 
Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható. 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 20-30 perc 
Eszközigény: nincs 
A játék leírása: A játékosok körben ülnek. Egy játékos kimegy. A többiek közösen 
megneveznek egy határozószót (pl. okosan, türelmesen, türelmetlenül, méltóságteljesen stb.). 
A feladat az, hogy amikor a játékos bejön, akkor kitalálja az adott határozószót. Olyan 
cselekvésre vonatkozó kérdéseket tehet fel, ami arra vonatkozik, hogy hogyan csinálja az 
adott dolgot az egész világ? (Pl. Hogyan mos autót az egész világ?; Hogyan reggelizik az egész 
világ?; stb..) A csoportból mindig mást kérdezhet, és akit kérdez, annak az a feladata, hogy 
gesztusokkal, mimikával, eljátssza az adott kérdésre a választ úgy, hogy az a kitalálandó 
határozószónak megfeleljen (pl. méltóságteljesen mosson autót, reggelizzen, stb.). Akinél a 
kitaláló rájön a határozószóra, az megy ki a következő körben. 
Egyéb megjegyzések: Általában nagyon vidám játék, nagy nevetések szokták kísérni. 
(Perhman, é.n. alapján KRISZ, 2012) 
 
Az inga nyelve (A bizalom próbái) 
 
Fejlesztő hatás: A játék a csoportkohézió erősítését, a társakkal szembeni bizalom növelését 
célozza meg, valamint lehetővé teszi a csoporttagok közötti bizalmi kapcsolat fokának mérését 
is. 
Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot, de jó, ha van 
saját élmény a gyakorlatról 
Időkeret: 10-30 perc 
Eszközigény: nincs 
A játék leírása: A gyakorlat tetszés szerinti létszámú párokkal 8-16 fős csoportokkal zajlik. A 
csoporttagok szorosan egymás mellett, kört alkotva állnak. A kör kb. 2 m átmérőjű legyen. Az 
egyik csoporttag a kör közepére áll, ő lesz az inga nyelve. Becsukott szemmel, merev testtel 
eldől egy tetszés szerinti irányba. Akik felé dől, azok elkapják, nem engedik elesni, majd egy 
tetszés szerinti irányba lökik. Kb. 1 perc után az inga nyelve helyet cserél egy másik 
csoporttaggal és így folytatódik tovább, míg mindenkire sor nem kerül.  
Egyéb megjegyzések: Ha valaki nem akarja kipróbálni, akkor erre ne kényszerítsük. (Rudas, 
2016b alapján KRISZ, 2012) 
 
Azt mondtam, hogy arc? 
 
Fejlesztő hatás: A nem verbális kommunikáció erejének demonstrálása. 
Életkori ajánlás: mindhárom korosztálynál használható 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 20-30 perc 
Eszközigény: nincs 
A játék leírása: A tagok körben ülnek. A csoportvezető megkéri őket, hogy tegyenek le 
mindent, tollat, papírt és nézzenek rá. Mikor mindenki ránéz, kérje meg a résztvevőket, hogy 
az összezárt öklüket tegyék az arcukhoz. Közben, mintha demonstrálni akarná a feladatot, a 
csoportvezető az álla alá illeszti az öklét. Majd azt kéri, hogy senki se mozdítsa meg a kezét, 
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hanem nézzenek így körbe. Valószínűleg a csoport egy jó része az arca helyett az álla alá teszi 
az öklét. Ezt megbeszélés követheti, a verbális és a nem verbális kommunikációs csatorna 
szerepéről, és arról, hogy mitől függ az, hogy ellentmondó információk esetén melyiket 
vesszük figyelembe. (Kroehnert, 2004 alapján KRISZ, 2012) 
 
Adj király katonát! 
 
Fejlesztő hatás: Két csoport közötti versengés, rivalizálás, konfliktus megtapasztalása. 
Életkori ajánlás: inkább gyerekeknek ajánlott 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 20-30 perc 
Eszközigény: nagy, nyílt tér 
A játék leírása: Ismert gyerekjáték. A csoport két részre oszlik. A két csapat egymással 
szemben áll. A játékot a csapatkapitányok feleselése vezeti be: 
- Adj király katonát! 
- Nem adok. 
- Akkor szakitok. 
- Szakíts, ha bírsz. 
Ezután az egyik csapat egy tagja neki szalad a másik csapatnak, akik szorosan fogják egymás 
kezét. Amennyiben sikerül elszakítania a láncot, úgy egy játékosnak vele kell mennie, ha 
pedig nem, akkor neki kell ott maradnia. Ezt követően a csapatok cserélnek egymással. 
Egyéb megjegyzések: Vigyázzunk, hogy ne durvuljon el a játék! (Benedek, 1992 alapján 
KRISZ, 2012) 

 
Ajándék 
 
Fejlesztő hatás: A csoportfoglalkozás végén a tagok visszajelzést adnak és kapnak a 
csoporttagoktól. 
Életkori ajánlás: mindhárom korosztály számára ajánlott 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 20-30 perc 
Eszközigény: a csoport létszámának megfelelő számú A/5 vagy A/4 méretű papírlap, valamint 
íróeszközök 
A játék leírása: A csoportvezető közli, hogy mivel eljött az utolsó gyakorlat ideje és a csoport 
feloszlik, szeretné, ha mindenki valamilyen szimbolikus ajándékot vinne haza. Ezért arra kér 
mindenkit, hogy valamennyi csoporttársának küldjön egy – egy papírlapon valami személyre 
szabott, csak neki szóló ajándékot, amiről azt feltételezi, hogy a megajándékozott örülni fog 
neki. Ezután a kiosztott papírlapokra mindenki felírja egy-egy csoporttársának szóló 
szimbolikus ajándékát és aláírja, összehajtja a papírt és a tetejére ráírja a címzett nevét. Majd 
amikor mindenki készen van, mindenkinek a székére rakják a neki szóló ajándékokat. 
Egyéb megjegyzések: Megkérhetjük a csoporttagokat, hogy adjanak visszajelzést a kapott 
ajándékokról, számoljanak be érzéseikről, benyomásaikról, de mindenkinek személyes joga, 
hogy annyit tegyen közzé, amennyit akar. (Rudas, 2016b alapján KRISZ, 2012) 
 
Akadémiai díjak 
 
Fejlesztő hatás: A feladat célja, hogy visszajelzéseket kapjunk a tréning lezárásakor a 
résztvevőktől. 
Életkori ajánlás: mindhárom korosztálynál használható 
Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői gyakorlatot nem igényel  
Időkeret: 15-20 perc 
Eszközigény: lezárt doboz, a tetején nyílással, űrlapok, toll, kitöltetlen oklevelek 
A játék leírása: A játékosok körben ülnek. A játékvezető közli, hogy a tréning végén díjakat 
fognak kiosztani és ehhez különböző kategóriákban jelölteket kell állítani, majd pedig 
mindenkinek le kell adnia a szavazatait. A kategóriákat érdemes a korábbi feladatokhoz 
igazítani (pl. „A legpontosabb résztvevő”, „A legjobb kérdésfeltevő”, „A legjobb ötleteket adó” 
stb.). A kategóriákat előre tüntessük fel az űrlapokon és kérjük meg, hogy név nélkül 
szavazzanak a tagokra. Ezt követően nyissuk fel a dobozt, majd pedig számoljuk meg a 
szavazatokat és adjuk át az oklevelet a nyerteseknek. 
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Egyéb megjegyzések: Vigyázzunk arra, hogy nehogy valaki megsértődjön! (Kroenhert, 2004 
alapján KRISZ, 2012) 
 
Amerikából jöttünk 
 
Fejlesztő hatás: A játék egyrészt, a nem verbális kifejezőkészség fejlesztését célozza, annak 
átélését, hogy milyen nehéz csupán gesztusokkal kifejezni valamit. Másrészt mivel versengő 
helyzetről van szó, így a konfliktusok és a rivalizálás is megjelenik játékos formában. 
Életkori ajánlás: mindhárom korosztálynál használható 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 10-30 perc 
Eszközigény: nincs 
A játék leírása: Közismert gyerekjátékról van szó. A csoport körben ül. Két ember kimegy, és 
odakint közösen megneveznek egy foglalkozást. Az lesz a feladatuk, hogy a csoportba 
visszatérve, az adott foglalkozást gesztusokkal jelenítsék meg. A terembe visszatérve így 
szólnak: „Amerikából jöttünk, mesterségünk címere: x (Az adott foglalkozás kezdőbetűje)”. A 
többieknek kell kitalálnia, hogy mi a választott foglalkozás. Akinek sikerül az párt választ 
magának, és ők lesznek a következő feladvány kitalálói. 
Egyéb megjegyzések: Általában nagyon jó hangulatú feladat, nagy nevetések kísérik, így 
nehezebb feladatok után feszültségoldónak is használhatjuk. (Grätzer, 1977 alapján KRISZ, 
2012) 
 
Aprópénz 
 
Fejlesztő hatás: A játék három fordulójából az első kettő az önérvényesítés és így a társas 
hatékonyság sikerét és kudarcát, a harmadik kör pedig a csoporton belüli rokonszenvi 
viszonyokat tükrözi. A tagok átélhetik a kudarc, a veszteség érzését és azt, hogy mennyire 
fontosak a többiek számára, hányszor lépnek velük kapcsolatba, így a csoporttagok egymás 
iránti érzései is feltárulnak. 
Életkori ajánlás: mindhárom korosztálynál nyugodtan használható 
Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői gyakorlatot nem igényel 
Időkeret: 10-15 perc 
Eszközigény: 10-150 db régi 1-2 forintos aprópénz (vagy zseton), egy nagy asztal, papír, 
ceruza 
A játék leírása: A csoporttagok az asztal körül ülnek. Az asztal közepére kiborítjuk a pénzt. A 
csoporttagok jeladás után annyit vehetnek el a középen levő pénzből, amennyit csak tudnak, 
vagy akarnak. Ezután megszámoljuk, kinek hány darab jutott és ezt felírjuk. A következő 
körben sorban egymás után mindenki két társától elvehet annyi pénzt, amennyit akar. Ez 
után újra számoljuk a pénzt, és felírjuk, kinek mennyije maradt. A harmadik körben, sorban 
egymás után mindenki két társának adhat aprópénzt, annyit, amennyit jónak lát. Ezután 
újraszámoljuk a pénzt, kinek mennyi lett a végére. A végén megbeszélhetjük, ki mit gondolt, 
mit érzett a játék közben. 
Egyéb megjegyzések: Gyerekek számára a veszteség, az, hogy elvesznek pénzt tőlük nagyon 
frusztráló lehet, így velük ez a játék nagy óvatosságot igényel. (Benedek, 1992 alapján KRISZ, 
2012) 
 
Aukció 
 
Fejlesztő hatás: A játék a csoport és az egyén értékrendjének tisztázására alkalmas 
Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek 
Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői gyakorlatot, és mélyebb pszichológiai 
ismereteket igényel 
Időkeret: 60-80 perc 
Eszközigény: papír ceruza, zseton 
A játék leírása: A játékosok körben ülnek. A játékvezető közli, hogy most árverést fognak 
játszani. Az árverésen bárki eladhat vagy vásárolhat valamit. Mindenki kap 100 zsetont, 
amiből gazdálkodhat. Ha elad valamit, az ára hozzájön, ha vesz valamit, az ára lejön a 100 
zsetonból. Eladni bármit lehet, ami értékes számunkra, akár valóságos tárgyakat, mint autó, 
ház lakás, stb., akár varázstárgyakat, mint hétmérföldes csizma, három kívánság stb., akár 
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élményeket, mint utazás, stb., akár érzéseket, mint szerelem, boldogság, stb., fogalmakat, 
mint egészség, karrier, kapcsolatokat, mint egy jó barát stb.. Aki valamiért a legtöbbet ígéri, 
azé lesz az adott dolog. A licitet a csoportvezető vezeti. Kérjünk meg mindenkit, hogy pontosan 
vezesse a könyvelését, mit mennyiért vett, mit mennyiért adott el. Ha már senki nem akar 
semmit eladni, megbeszélés következik, ki mit adott, vett, mi volt az, ami a legtöbbet, érte a 
csoportban, mi volt az, amit sokan szerettek volna megvenni, de csak egy valakinek sikerült, 
mi hiányzott, hogy felajánlják. (Benedek, 1992 alapján KRISZ, 2012) 
 
Aukció II.  
 
Fejlesztő hatás: Az előző játék (Aukció) egy változata, így szintén az értékek tisztázására 
alkalmas. 
Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek 
Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői gyakorlatot, és mélyebb pszichológiai 
ismereteket igényel 
Időkeret: 45-60 perc 
Eszközigény: papírkártyák, papír, ceruza, zseton 
A játék leírása: Az előző játékhoz képest a különbség abból adódik, hogy nem a játékosok 
ajánlják fel megvételre a dolgokat, hanem a csoportvezető. Érdemes előre kártyákra felírni, 
hogy mit kínálunk megvételre. Annak, aki megvette, adjuk is oda a kártyát. Mielőtt az aukciót 
megkezdenénk, olvassuk fel, hogy miket lehet majd megvenni. A játékosok itt is 100 zsetonból 
gazdálkodhatnak. A végén beszéljük meg, ki mit vett mennyiért, miért fontos számára az 
adott dolog, mi az amit szeretett volna, de nem volt rá pénze, ki milyen módon gazdálkodott a 
zsetonjaival. A kártyákból akár piramisszerűen ki is rakhatjuk a földre, hogy mi mennyiért 
ment el, mi mennyire volt „drága”, és éppen ezért értékes a csoportnak. (Benedek, 1992 
alapján KRISZ, 2012) 
 
Bizalmi esés (A bizalom próbái) 
 
Fejlesztő hatás: A játék a csoportkohézió erősítését, a társakkal szembeni bizalom növelését 
célozza meg. Valamint lehetővé teszi a csoporttagok egymással szembeni bizalmi szintjének 
megállapítását. 
Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot, de jó, ha van 
saját élmény a gyakorlatról 
Időkeret: 10-30 perc 
Eszközigény: nincs 
A játék leírása: A gyakorlat tetszés szerinti létszámú párokkal zajlik A pár egyik tagja háttal 
áll a másiknak. A másik kb.1-1.5 méterre mögé áll, felé fordul, egyik lábát előre, másik lábát 
hátrateszi, kissé rugózva, karját tenyerével felfelé előretartja - oly módon, hogy a párját 
hónaljánál fogva elkaphassa. Jeladásra a háttal álló, karját combjához szorítva hátradől. Majd 
a pár tagjai cserélnek.  
Egyéb megjegyzések: A csoportvezető jó, ha rendelkezik saját korábbi tapasztalattal a 
gyakorlatról, és lehetőleg mutassa be, hogyan lehet biztonságosan elkapni a hátraeső 
személyt. El kell mondani, hogy a magasság vagy súlykülönbség nem zavarja a gyakorlat 
sikeres végrehajtását, de kirívó súlybeli eltérést ne engedjen meg. Ha valaki nem akarja 
kipróbálni a játékot, akkor akarata ellenére erre senkit ne kényszerítsünk! (Rudas, 2016b 
alapján KRISZ, 2012)  
 
Bogozd ki a csomót! 
 
Fejlesztő hatás: A testi közelség, a közös erőfeszítés és a kényelmetlenségből kényelmet hozó 
megoldás miatt a feladat az együttesség élményét adja. 
Életkori ajánlás: alapvetően gyerekeknek, felnőtteknél csak óvatos mérlegelés után 
használható (bizonyos csoportokban ijesztőnek tűnhet a testi közelség) 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 10-15 perc 
Eszközigény: nincs 
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A játék leírása: A csoport egy tagja kimegy a teremből. A többiek körbe állva megfogják 
egymás kezét. Majd – anélkül, hogy egymás kezét elengednék – néhányan felemelik a kezüket, 
mások átbújnak alatta, addig, amíg egy nagy élő „csomó” nem keletkezik. A kitaláló feladata, 
hogy kibogozza a csomót, helyreállítsa az eredeti kört, de úgy, hogy közbe senki ne engedje el 
a másik kezét. 
Egyéb megjegyzések: Hívjuk fel a kitaláló figyelmét, hogy óvatosan „bontogassa” a „csomót”, 
nehogy sérülést, fájdalmat okozzon. (Benedek, 1992 alapján KRISZ, 2012) 
 
Csak rám figyelj! 
 
Fejlesztő hatás: A feladat egyfajta kommunikációs küzdelem három fél között a figyelemért, 
ilyen módon a társas hatékonyság szintjének mérője is lehet. 
Életkori ajánlás: mindhárom korosztálynál nyugodtan használható 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 20-30 perc 
Eszközigény: nincs 
A játék leírása: A csoporttagok félkörívben ülnek, három személy lesz a játékos. A feladat 
egyszerű: ketten elmélyülten beszélgetnek, úgy, hogy csak egymásra figyelhetnek közben. A 
harmadik feladata, hogy bármilyen eszközzel, de anélkül, hogy a másik két játékoshoz érne, 
magára vonja valamelyik beszélgetőtárs figyelmét. Érdemes előre meghatározni az időkeretet, 
pl. 2-5 perc között. Utána más csoporttagok is kipróbálhatják magukat a „beszélgető” és a 
„megzavaró” szerepkörében is. (Benedek, 1992 alapján KRISZ, 2012)  
 
Csináld meg! 
 
Fejlesztő hatás: A csoportközi konfliktus demonstrálása olyan helyzetekben, ahol elégtelen 
források állnak rendelkezésre. A csoportoknak lehetőségük van egymás közt „üzletelni”, így a 
feladat alkalmas lehet a tárgyalási készség és a társas hatékonyság fejlesztésére is. Ezenkívül, 
mivel kiscsoportokban folyik a munka, így a kiscsoporton belüli együttműködés, a valahova 
tartozás érzése is erősödik. 
Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek 
Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői tapasztalatokat és mélyebb önismeretet 
igényel 
Időkeret: 30-45 perc 
Eszközigény:1 tekercs ragasztószalag, 1 olló, 1 ragasztó stift, és sok-sok színes képes újság, 
színes papír, 4-5 nagyobb kartonlap. 
A játék leírása: A csoportot 5-7 fős kiscsoportokra osztjuk. A kiscsoportok feladata az lesz, 
hogy 15-20 perc alatt minél szebb kollázsokat hozzanak létre. Az ehhez szükséges anyagok 
szétszórva találhatóak a teremben. A csoportok összeszedhetik mindazt, amire a kollázshoz 
szükségük van, de egymás között is cserélhetnek. Nyilván az a csoport, amelyik először jön, 
rá, hogy csupán 1 ragaszó, 1 olló és 1 ragasztószalag van előnyösebb tárgyalási pozícióba 
kerül. Utána közösen elbíráljuk a kollázsokat és megbeszéljük, milyen élmény volt a játékban 
részt venni, ki milyen tárgyalási helyzetbe került, ki milyen módon próbált másokat 
meggyőzni, használt–e valaki, olyan „nem megengedhető” eszközöket, mint például lopás, 
milyen érzés volt rájönni, hogy a feladat elkészítéséhez szükséges fontos eszközök más 
csoportnak jutottak. (Kroehnert, 2004 alapján KRISZ, 2012) 
 
Emóciók 
 
Fejlesztő hatás: Az érzelmek nem verbális kifejezése, és ezek felismerése 
Életkori ajánlás: serdülők és felnőttek számára ajánlható 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 15-20 perc 
Eszközigény: papírkártyák 
A játék leírása A tagok körben ülnek. Minden tagnak egy-egy érzést, egy - egy emóciót, 
érzelmet kell életre keltenie, szavak nélkül, pusztán nem verbális jelzésekkel megjelenítenie. A 
többieknek kell kitalálnia, mi lenne az adott érzelem. A játék úgy is játszható, hogy a 
csoportvezető előre, cetlikre felír érzelmeket és minden csoporttag húz egyet, de úgyis, hogy 
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mindenki keres magának egy olyan érzelmet, amit jellemzőnek érez az adott pillanatban saját 
magára. (Benedek, 1992 alapján KRISZ, 2012) 
 
 
Én még soha 

 
Fejlesztő hatás: A csoport alakulási szakaszában játszható, ismerkedési játék. 
Életkori ajánlás: felnőtteknek, esetleg idősebb serdülőknek ajánlott 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel komolyabb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 15-20 perc 
Eszközigény: nincs 
A játék leírása: A játékosok körben ülnek, és sorban mindenki mond valamit, amit még 
sohasem tett, de amiről azt feltételezi, hogy a csoport többi tagja már igen. Például azt 
mondhatja: „Én még sohasem voltam Budapesten”. Ha sikerül olyat találnia, amit a többiek 
már tényleg csináltak egy pontot kap. Az nyer, aki először gyűjt össze három pontot. 
Egyéb megjegyzések: Mivel ismerkedési játékról van szó, érdemes kiemelni az őszinteség 
fontosságát. (Perhman, é.n. alapján KRISZ, 2012) 
 
Fekete-fehér, igen-nem 
 
Fejlesztő hatás: A verbális kommunikáció kifejezőkészségének fejlesztése, annak 
megtapasztalása, hogy bármilyen korlátozás mennyire megnehezíti a verbális kommunikációt. 
Életkori ajánlás: mindhárom korosztálynál használható 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 20-30 perc 
Eszközigény: nincs 
A játék leírása: Ismert gyerekjátékról van szó. A játékosok körben ülnek. Egy játékos lesz a 
kérdező, aki bármit kérdezhet, és a többieknek gyorsan válaszolniuk kell rá, de úgy, hogy a 
fekete, fehér, igen, nem szavakat nem használhatják. A játékosok, csak igazat válaszolhatnak. 
Aki hibázik, vagy tétovázik az kiesik. Az nyer, aki legtovább bent marad, így ő lesz a következő 
kérdező. 
Egyéb megjegyzések: Általában nagyon vidám, oldott hangulatú játék, nagy nevetések kísérik. 
(Grätzer,1977 alapján KRISZ, 2012) 
 
Férfiak és nők 
 
Fejlesztő hatás: A gyakorlat alkalmas a társadalmi nemi szerepekkel kapcsolatos érzések, 
beállítódások tisztázására, ezenkívül serkenti a kommunikációt a csoport különböző nemű 
tagjai között. 
Életkori ajánlás: minden korosztály számára ajánlott 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 20-30 perc 
Eszközigény: tábla vagy nagyméretű csomagolópapír 
A játék leírása: A csoport női és férfi tagjai külön csoportot képeznek és a terem két végében, 
vagy két külön helyiségben foglalnak helyet. Mindkét csoportnak az a feladata, hogy írják 
össze, a másik fél mit utál, mit nem szeret bennük – a saját elképzelésük szerint.  A férfiak 
tehát összegyűjtik azokat a negatívumokat a táblán, vagy a nagyméretű csomagolópapíron, 
amiről azt tartják, hogy a nők gondolják, hiszik, mondják róluk, vagy teszik velük 
kapcsolatban. A nők ugyanezt csinálják, de a férfiak szemszögéből. Ki lehet térni azokra az 
ellenszenvekre és elutasító beállítódások összegyűjtésére is, amelyek akadályozzák a két nem 
közötti kommunikációt. 
Amikor a két csoport elkészült, helyet cserélnek és megismerkednek a másik csoport 
listájával, megvitatják azt. Ezek után a teljes csoport összeül és megbeszéli a gyakorlat 
általánosítható tanulságait. 
Egyéb megjegyzések: Akkor érdemes ezt a játékot játszani, ha a férfiak és nők közel azonos 
arányban vannak jelen a csoportban. (Rudas, 2016b alapján KRISZ, 2012 
 
) 
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Folytasd az akciót! 
 
Fejlesztő hatás: A közös fantáziamunka, és az, hogy a játékosoknak alkalmazkodniuk kell a 
már elkezdett történethez a közös alkotás élményét adja. A feladat rávilágít az egyén és a 
csoport viszonyára. Mennyire alkalmazkodnak az egyes csoporttagok a többiekhez, a közös 
történethez. 
Életkori ajánlás: mindhárom korosztálynál használható 
Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb pszichológiai ismereteket, csoportvezetői gyakorlatot 
igényel 
Időkeret: 30-40 perc 
Eszközigény: nincs 
A játék leírása A játékosok körben ülnek. Valaki a csoport elé kiáll és egy rövid jelenetet 
bemutat egyetlen szó nélkül, csupán gesztusok és mozdulatok segítségével. A jelenet egy 
pontján kimerevít egy pózt, majd leül. A következő játékos – ugyancsak szavak nélkül – 
folytatja a történetet. Így megy addig, amíg mindenki sorra nem került. Utána megbeszéljük 
ki, mit értett, ki mit gondolt, miről szólt a történet. 
Egyéb megjegyzések: Maga a játék komolyabb csoportvezetői ismeretek nélkül is játszható, a 
megbeszélése az, ami inkább igényli a mélyebb pszichológiai ismereteket. (Benedek, 1992 
alapján KRISZ, 2012) 
 
 
Füllentős 
 
Fejlesztő hatás: A játék célja az ismerkedés, emellett segíti a jó hangulat és a csapatszellem 
kialakulását is. 
Életkori ajánlás: mindhárom korosztálynál használható 
Csoportvezetői gyakorlat: a játék komolyabb csoportvezetői tapasztalatokat nem igényel. 
Időkeret: 15-20 perc 
Eszközigény: nincs 
A játék leírása: a csoporttagok körben ülnek. A feladat az, hogy mindenki három tényt 
mondjon magáról, ezek egyike füllentés. A csoporttársaknak kell kitalálni, hogy az. Ha először 
tévednek, még választhatnak a fennmaradó két lehetőség közül. A játék addig tart, amíg 
mindenki sorra nem kerül.  
Egyéb megjegyzések: Igen oldott hangulatú játék, általában nagy nevetések kísérik, így 
nehezebb feladatok után is használható a feszültség oldására. (Kagan, 2001 alapján KRISZ, 
2012) 
 
Gyümölcskosár 
 
Fejlesztő hatás: Ebben a játékban a rivalizálás és a versengés mellett, a frusztráció, valamint 
az akadályoztatás élménye jelenik meg konfliktushelyzetben. Annak, aki sikeres a játékban, 
az a pozitív önérvényesítés élményét adja. 
Életkori ajánlás: mindhárom korosztálynál használható 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 15-20 perc 
Eszközigény: eggyel kevesebb szék, mint ahányan a résztvevők vannak 
A játék leírása: A csoporttagok körben ülnek, egy valaki középen áll. Mindenki kap egy 
gyümölcsnevet. Amikor a középen álló elkiáltja magát: pl. „A szilva cseréljen helyet az 
almával”, akkor a két megnevezett játékos feláll, és minél gyorsabban megpróbál helyet 
cserélni. A középen álló igyekszik ezt azáltal megakadályozni, hogy ő ül le az egyik székre. 
Akinek nem jut szék, az folytatja tovább a játékot. Ha a középső ember azt mondja: „Kiborult 
a gyümölcskosár”, akkor, mindenkinek fel kell állnia és máshova leülnie, mint ahol eddig ült. 
Egyéb megjegyzések: Általában nagyon vidám, nagy nevetésekkel kísért játék, a gyerekek 
különösen élvezik. Vigyázzunk azonban, hogy ne durvuljon el és nehogy megsérüljön valaki! 
(Benedek, 1992 alapján KRISZ, 2012) 
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Halandzsa 
 
Fejlesztő hatás: Elsősorban a vokális, másodsorban a többi nem verbális kommunikációs 
csatorna fejlesztése. 
Életkori ajánlás: mindhárom korosztálynál használható 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 20-30 perc 
Eszközigény: nincs 
A játék leírása: A csoport körben ül. Két ember kimegy, és odakint megegyeznek abban, hogy 
miről fognak „beszélgetni”. Az lesz a feladatuk, hogy a csoportba visszatérve csupán 
halandzsa nyelven fejezzék ki mondanivalójukat. A többieknek ki kell találniuk, hogy miről 
van szó. Érdemes több kört is játszani. Van olyan változata is a játéknak, amikor a halandzsa 
helyett, csak és kizárólag számokat mondanak a játékosok. 
Egyéb megjegyzések: Általában nagyon jó hangulatú feladat, nagy nevetések kísérik, így 
nehezebb feladatok után feszültségoldónak is használhatjuk. (Benedek, 1992 alapján KRISZ, 
2012) 
 
Három tárgy 
 
Fejlesztő hatás: A játék célja az ismerkedés, emellett segíti a jó hangulat és a csoportszellem 
kialakulását is. 
Életkori ajánlás: mindhárom korosztálynál használható 
Csoportvezetői gyakorlat: a játék komolyabb csoportvezetői tapasztalatokat nem igényel 
Időkeret: 15-20 perc 
Eszközigény: nincs 
A játék leírása: Mindenki kiválaszt otthon három tárgyat és ezt a tréningre magával hozza. A 
cél az, hogy ezen a három tárgyon keresztül mutassa be magát a többieknek. A tárgyak 
szimbolizálhatják őt, vagy a számára fontos történéseket, élete kulcsszemélyeit stb.. A tagok 
körben ülnek, és sorban megnézik a hozott tárgyakat. Ezután a csoport megbeszéli az 
élményeiket, kinek sikerült a legjobban bemutatnia magát a tárgyakkal. (Bagdy-Telkes, 1990 
alapján KRISZ, 2012) 
 
Ház, fa, kutya 
 
Fejlesztő hatás: A gyakorlat egyrészt alkalmas a non-verbális kommunikáció és az empátia 
gyakorlására, másrészt arra, hogy a csoporttagok átéljék a társas hatékonyságukat és azt, 
hogy mennyire fontos számukra mások irányítása. A résztvevők a személyes befolyásolás 
tényezőiről élményt, tapasztalatot szereznek. 
Életkori ajánlás: minden korosztály számára ajánlott 
Csoportvezetői gyakorlat: a gyakorlat nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 10-20 perc 
Eszközigény: A/4 formátumú papír minden párnak, alátét, íróeszközök, lehetőleg színes 
filctoll, páronként 1 db 
A játék leírása: A csoport párokra oszlik (ha a létszám páratlan, akkor vagy az egyik 
csoporttagot megfigyelőnek kérjük fel, vagy a csoportvezető is beszáll a játékba). Minden pár 
két tagja egymással szembefordulva foglal helyet, térdük összeér, rajta elhelyezve a papírlap 
az alátéttel, és a filctollat mindketten megfogják. A csoportvezető arra kéri a résztvevőket, 
hogy mindenki hunyja be a szemét és képzeljen el egy tetszés szerinti tájat, benne egy házzal, 
a ház mellett egy fával, mellette, kutyával. Engedjék szabadon képzeletüket. Kb. 2-3 perc 
múlva a csoportvezető arra kéri a párokat, hogy szavak nélkül, teljes csendben rajzoljanak a 
filctollat együtt fogva egy képet, amin van egy ház, egy fa és egy kutya. Amikor minden pár 
elkészült a feladattal, a képeket közszemlére tesszük. A párok beszámolnak érzéseikről, 
tapasztalataikról, elemzik az elkészült rajzot, és közösen megbeszélik, hogy milyen élményeket 
szereztek a non-verbális kommunikációval, az empátiával, valamint egymás befolyásolásával 
kapcsolatban. 
Egyéb megjegyzések: Elképzelhető a játék úgy is, hogy a csoportvezető nem ad meg előre 
témát, hanem a párokra bízza, hogy mit rajzolnak. Lényeges, hogy ebben az esetben sem 
beszélhetik meg egymással a párok, hogy mit és hogyan fognak rajzolni. 
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Általában nagyon oldott hangulatú játék, nagy nevetések kísérik a kész rajzokat, így nehezebb 
feladatok után feszültségoldónak is alkalmas. (Rudas, 2016b alapján KRISZ, 2012) 
 
Hess légy! 
 
Fejlesztő hatás: A játékosok képet kapnak arról, hogy hogyan tudják meggyőzni a társaikat az 
igazunkról, így milyen társas hatékonysággal rendelkeznek. 
Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 15-20 perc 
Eszközigény: nincs 
A játék leírása: A résztvevőkből 5-7 fős csoportokat alakítunk. A csoportok kapnak egy 
egyszerű feladványt, amelyet először külön-külön átgondolnak, majd pedig megpróbálják 
egymást meggyőzni a saját megoldásuk helyességéről. A végén közösen megbeszélik a 
megoldásokat és a csoportvezető elárulja a helyes megoldást. A probléma a következő: Van 
egy lezárt befőttes üveg, és annak az alján hat légy alszik. Mi történik, ha felébresztjük 
legyeket és elkezdenek szállni az üvegben? Változik-e vagy sem az üveg és a legyek súlya, ha 
azok, nincsenek az üveg alján? (Megoldás: Nem változik, mivel a legyek, ha repülnek, leszálló 
légáramlatokat hoznak létre, amelyek ugyanolyan erőt képviselnek, mint a súlyuk. Így akár 
ülnek, akár repülnek, ugyanolyan súllyal nyomják majd lefele az üveget.). (Kroehnert, 2004 
alapján KRISZ, 2012) 
 
Hotelportás 
 
Fejlesztő hatás: A nem verbális jelzések használatának és felismerésének fejlesztése. 
Életkori ajánlás: mindhárom korosztálynál használható 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 20-30 perc 
Eszközigény: nincs 
A játék leírása: A játékosok közül egy valaki lesz a hotelportás, a többi játékos a vendég. A 
vendégek „némák”, nem tudnak beszélni, csak különböző non-verbális eszközökkel fejezhetik 
ki magukat. Viszont mindnyájuknak van valamilyen problémája, amiben a hotelportástól 
kérhetnek segítséget. A portás – az egyetlen, aki beszélhet – és akinek az a feladata, hogy 
kitalálja mit is szeretnének tőle kérni a többiek. A játékot megbeszélés követi arról, hogy 
mennyire volt nehéz csupán nem verbális eszközökkel elérni a céljukat.  
Egyéb megjegyzések: Más szituációt is kitalálhatunk, mint például étterem pincérrel stb.. 
(Bús, 2003 alapján KRISZ, 2012) 
 
Igaz vagy hamis? 
 
Fejlesztő hatás: A játék célja az ismerkedés, emellett segíti a jó hangulat és az együvé tartozás 
érzésének kialakulását is. 
Életkori ajánlás: mindhárom korosztálynál használható 
Csoportvezetői gyakorlat: a játék komolyabb csoportvezetői tapasztalatokat nem igényel 
Időkeret: 15-20 perc 
Eszközigény: nincs 
A játék leírása: A csoporttagok körben ülnek. A feladat az, hogy minden csoporttag két tényt 
állítson magáról, az egyik hihető, de hamis, a másik hihetetlenül hangzó, de igaz legyen. A 
csoporttársaknak el kell dönteniük, hogy melyik az igaz és melyik a hamis állítás. (Kagan, 
2001 alapján KRISZ, 2012   
 
Ismételd el más szavakkal 

 
Fejlesztő hatás: A kommunikációs készségek fejlesztése. De a szókincset is fejleszti, és az 
érzelmek kifejezéseit is gazdagítja. 
Életkori ajánlás: mindhárom korosztály számára ajánlott 
Csoportvezetői gyakorlat: a gyakorlat nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 10-20 perc 
Eszközigény: nincs 
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A játék leírása: A csoport körben ül. A csoportból valaki elmond egy tetszőleges rövid 
történetet. A mellette ülő ugyanezt a történetet más szavakkal megismétli. A kikötés az, hogy 
közben egyetlen egy azonos szó sem hangozhat el. Aki téveszt, annak kétszer meg kell a 
történetet ismételnie. Addig játsszuk, amíg mindenki egyszer mesélő és ismétlő is lesz. 
(Bagdy-Telkes, 1990 alapján KRISZ, 2012)  
 
 
Ki bírja cérnával? 
 
Fejlesztő hatás: Ebben a játékban a rivalizálás, versengés jelenik meg a csoporttagok között, 
és a frusztráció és akadályoztatás élménye konfliktushelyzetben. Annak, akinek sikerül a 
játék a pozitív önérvényesítés élményét adja. 
Életkori ajánlás: mindhárom korosztály számára használható 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 15-20 perc 
Eszközigény: asztal, székek, cérna, papír, toll 
A játék leírása: Páros játékról van szó. Hosszú cérnákat szakítunk le, aminek két végére 
hurkot kötünk. Egy-egy játékos beledugja a mutatóujját a hurokba. Szembeülnek egymással 
és az a cél, hogy a cérnával elhúzzák a másik kezét az asztal széléig. Egy menet egy percig 
tart. Mindenki mindenki ellen játszik, és az eredményeket táblázatban összesítik. A 
pontozásnak különböző variációi vannak, amelyek az átélt élményeket is módosítják:  
Az egyik, amikor csak a győzelemért jár pont és a veszteségért, valamint a cérnaszakításért 
nem. Ebben az esetben leginkább az derül ki, hogy kit hagynak nyerni (hiszen a cérna 
valószínűleg előbb elszakad, minthogy bárki kezét el lehetne húzni általa).  
A másik lehetőség, hogy a győzelem egy pontot, a cérnaszakítás nulla pontot, a vereség pedig 
egy mínusz pontot ér. Ez kiélezi a rivalizálást, nyerni szinte lehetetlen, hiszen jobban megéri 
elszakítani a másik félnek a cérnát, mint beletörődni a vereségbe.  
Harmadik lehetőség, hogy a nyereség két pontot, a vereség egy pontot ér, döntetlen esetén 
nem jár pont, a cérna elszakítása pedig két pont levonással jár. Ebben az esetben érdemes 
nyerni hagyni a másikat: még így is jobban jár az ember, mintha szakítana, vagy döntetlent 
érne el. 
A játék végén meg lehet beszélni, hogy a különböző feltételek mellett ki milyen stratégiát 
használt, hogyan próbált az összesítésben minél több pontot szerezni. (Benedek, 1992 alapján 
KRISZ, 2012) 
 
Ki zörget? 
 
Fejlesztő hatás: A nem verbális jelzések használatának és felismerésének fejlesztése. 
Életkori ajánlás: mindhárom korosztálynál használható 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 20-30 perc 
Eszközigény: egy ajtó 
A játék leírása: Valaki kimegy a teremből, a többiek körben ülnek. Aki kiment, elképzel valakit 
vagy valamit, és zörgetésével, kopogtatásával igyekszik kifejezni kire gondolt. Bejön, leül, és a 
többiek elmondják, hogy a zörgető szerintük kit vagy mit is akart megjeleníteni. Végül a 
zörgető is elmondja, kit és mit próbált megjeleníteni valójában.  
Egyéb megjegyzések: Fontos, hogy a zörgető mondja el utoljára, mit akart kifejezni. (Benedek, 
1992 alapján KRISZ, 2012) 
 
Közös mese 
 
Fejlesztő hatás: Az együttlét, a közös tevékenység átélése. A tagoknak figyelniük kell 
egymásra. Mivel közösen hoznak létre egy produktumot, így ez a feladat elsősorban a 
csoportkohéziót erősíti. 
Életkori ajánlás: mindhárom korosztálynál használható 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 20-30 perc 
Eszközigény: rongylabda 



116 

 

A játék leírása: A játékosok körben ülnek. Az a feladat, hogy együtt, közösen írjanak egy 
mesét. Amit a csoportvezető elkezd, azt a csoporttagoknak kell folytatniuk. Akinek a labdát 
dobják, annak kell folytatnia, így mindenkinek mindig figyelnie kell, hiszen sosem tudhatják, 
hogy mikor kerül hozzájuk a labda. Éppen emiatt érdemes előre leszögezni, hogy egy ember 
többször is megkaphatja a labdát. Mindenki azt, és annyit mond, amit és amennyit akar, de 
természetesen a már elkezdett történetet kell folytatnia. A történetet a csoportvezető kezdi, ő 
dobja el a labdát először. A kezdés legyen semleges, és ne adjon különösebb támpontot arra, 
hogy hogyan folytatódjon a történet. Érdemes ismert mesekezdéseket használni, például „hol 
volt, hol nem volt, volt egyszer… .” Ha készen van a mese, érdemes megbeszélni, hogy ki és 
milyennek látja azt, valamint azt is, hogy ki és hogyan módosított volna rajta, illetve kinek mit 
jelentett a történet. (Benedek, 1992 alapján KRISZ, 2012) 
 
Mi lenne ha? 
 
Fejlesztő hatás: Mivel a játék során – szimbolikus formában - a másikat jellemezzük, illetve 
megpróbáljuk kitalálni, kiről van szó, ezért egyrészt a tagoknak bele kell élniük magukat a 
másik helyébe, amelynek révén empátiás készségük fejlődik, másrészt viszont a saját 
személyes tulajdonságaikról is visszajelzéseket kaphatnak. 
Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek 
Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői gyakorlatot, mélyebb pszichológiai 
ismereteket igényel 
Időkeret: 30 perc 
Eszközigény: nincs 
A játék leírása: A tagok körben ülnek. A játék lényege, hogy egy csoporttag kimegy, ő lesz a 
kitaláló. A többiek megegyeznek egy bizonyos személyben a bennmaradók közül, akit ki kell 
majd találnia. A kitaláló bejön és megkérdezi, mi lenne az illető személy, ha pl. növény lenne. 
A többiek ezekre a kérdésekre válaszolnak. A kitaláló ezután megismétli a kérdését más 
kategóriákkal (pl. növény, állat, használati tárgy, étel, természeti jelenség stb.) addig, amíg ki 
nem találja, hogy kiről is van szó. Ha kitalálta, akkor a „kitalált” személy megy ki. Érdemes 
annyi kört csinálni, hogy mindenki legyen kitaláló és kitalált személy is. 
Egyéb megjegyzések: Csak olyan csoportokban érdemes játszani, amelyek már régebben 
működnek és a tagok jól ismerik egymást. (Benedek, 1992 alapján KRISZ, 2012) 
 
Ország - város 
 
Fejlesztő hatás: Az ismert játék csoportos változatáról van szó, így a csapaton belüli 
együttműködést erősíti. 
Életkori ajánlás: mindhárom korosztálynál használható 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 30 perc 
Eszközigény: papír, ceruza, újság 
A játék leírása: A csoportot – létszámtól függően - négy-öt fős csapatokra osztjuk. A csoport 
vezetője rábök egy betűre az újságban és az egyes csapatoknak megadott idő alatt ezzel a 
betűvel kezdődő országokat, városokat, hegyeket, vizeket, növényeket, állatokat, lány- és 
fiúneveket, híres embereket kell gyűjtenie. Utána az egyes csapatok felolvassák 
megoldásaikat. Minden olyan válasz egy pontot ér, amelyet a többi csapat nem említett. Az a 
csapat nyer, amelyik több pontot gyűjt össze. (Grätzer, 1977 alapján KRISZ, 2012) 
 
Plecsnik 
 
Fejlesztő hatás: A gyakorlat célja, hogy a csoportfoglalkozás végén minden csoporttag 
szimbolikus ajándékot, valamint visszajelzést kapjon és adjon a saját és mások munkájáról.  
Életkori ajánlás: minden korosztály számára ajánlott 
Csoportvezetői gyakorlat: a gyakorlat nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 30-45 perc 
Eszközigény: fehér színű kartonlap (kb. 5x10cm) minden résztvevőnek, különböző színű 
filctollak és gombostű 
A játék leírása: A csoport három fős kiscsoportokra oszlik. A kiscsoport egyik tagja félrevonul 
a másik kettőtől, akik egy olyan kitüntetést terveznek a harmadiknak, ami jól szimbolizálja 
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tulajdonságait, személyiségét, gondolkodását, valamint bemutatja csoportbeli viselkedését. A 
félrevonult harmadik személy eközben megpróbálja elképzelni, hogy milyen kitüntetést 
terveznek neki a többiek, és elképzelését felírja egy papírra. Amennyiben a kitüntetés 
elkészült, a második csoporttag vonul félre és ugyanaz történik vele, mint az előbbi esetben. 
Őt a harmadik csoporttag követi és a többiek neki is elkészítik a kitüntetését. Ha készen 
vannak, akkor mindhárom tag megkapja kitüntetését. A kiscsoportokon belül tisztázzák, ki, 
mit és miért kapott, és ez mennyire felelt meg előzetes elképzeléseiknek, fantáziáiknak, és 
közös erővel megpróbálják tisztázni, hogy ezek egybeesése vagy eltérése a valóságos 
kitüntetéstől mire vezethető vissza. Ezután összegyűlik a teljes csoport, mindenki kitűzi a 
plecsnijét és körbejár kb. 2-3 percig, hogy mindenki láthassa mindenki kitüntetését. Ezt 
követően pedig megbeszélik az érzéseiket, benyomásaikat, valamint a tanulságokat. 
Egyéb megjegyzések: A játék végén ki lehet térni arra, hogy esetleg ki, milyen és mennyiben 
más plecsnit készített volna egyik-másik társának a csoportból. (Rudas, 2016b alapján 
KRISZ, 2012) 
 
Rejtély 
 
Fejlesztő hatás: A csoporttagok szembesítése azzal, hogy egyrészt a tagok viselkedése milyen 
hatást gyakorolhat másokra, másrészt lehetőség nyílik az egymással kapcsolatos érzések 
megfogalmazására és megosztására. 
Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek 
Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői tapasztalatokat és mélyebb pszichológiai 
ismereteket igényel 
Időkeret: 30-45 perc 
Eszközigény: nincs 
A játék leírása: A csoportvezető arra kéri a csoporttagokat, hogy jól nézzék meg egymást. Pár 
perc múlva pedig azt kéri tőlük, hogy mindenki válassza ki azt a személyt, aki a 
legtitokzatosabb a számára. Egy önként vállalkozó tag megnevezi az általa választott személyt, 
majd a következő mondattal hozzáfordul: ”Számomra az a rejtélyes benned, hogy…”. Akit 
megszólított, az vagy nem reagál rá, vagy pedig elgondolkodik a hallottakon és megosztja a 
többiekkel, azzal kapcsolatos véleményét, hogy az őt megnevező másik személy mire is 
alapozhatta az általa elmondottakat. A többi csoporttag is bekapcsolódhat visszajelzéseivel a 
beszélgetésbe. Az előzőekben leírtaknak megfelelően a többi csoporttag is meghallhatja mások 
róluk alkotott véleményét. Végül a csoport megbeszéli a gyakorlat tanulságait és 
tapasztalatait. 
Egyéb megjegyzések: Nagyfokú tapintatot igényel a csoportvezetőtől. Vigyázzunk, nehogy 
személyeskedéssé fajuljon a játék! (Rudas, 2016b alapján KRISZ, 2012) 
 
Szereplők 
 
Fejlesztő hatás: A csoport alakulási szakaszában játszható, ismerkedési játék. 
Életkori ajánlás: mindhárom korosztálynál használható 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 10-15 perc 
Eszközigény: nincs 
A játék leírása: A résztvevők körben ülnek, és egymás után a következő kérdésre válaszolnak: 
„Ha filmet készítenének az Ön életéről, ki lenne a legalkalmasabb arra, hogy a főszerepet 
eljátssza és miért?”. (Kroenhert, 2004 alapján KRISZ, 2012) 
 
Szeretem - nem szeretem 
 
Fejlesztő hatás: A csoportalakulás szakaszában játszható, ismerkedési játék. Később is 
játszható és segíthet az értékek és/vagy érzések tisztázásában. 
Életkori ajánlás: felnőtteknek, esetleg idősebb serdülőknek ajánlott 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel komolyabb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 30 perc 
Eszközigény: papír, toll 
A játék leírása: A játékosok körben ülnek. Minden játékos ír egy listát öt olyan dologról, amit 
szeret és öt olyan dologról, amit nem szeret. Ez bármi lehet: pl. tárgyak, tulajdonságok, 
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események stb.. Amennyiben elkészültek, úgy összehajtogatják a papírokat és a 
csoportvezetőnek adják. A csoportvezető felolvassa a listákat és a játékosok feladata kitalálni, 
ki írta az adott felsorolást. 
Egyéb megjegyzések: Az esetek többségében jó hangulatú, sok nevetéssel járó játék. Főleg 
akkor érdemes játszani, ha a csoporttagok már a tréning előtt is ismerték egy kicsit egymást, 
vagy később, amikor már valamennyire megismerkedtek egymással. (Perhman, é.n. alapján 
KRISZ, 2012) 
 
Sziget 
 
Fejlesztő hatás: A csoport tagjainak a feladat megoldásához egyezségre kell jutniuk, az egyes 
személyeknek „áldozatokat” kell hoznia a csoport közös érdekeiért, így a feladat a csoport 
tagjainak együttműködését, és az összetartozás érzését is fejleszti. 
Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek ajánlott 
Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői gyakorlatot, és mélyebb pszichológiai 
ismereteket igényel 
Időkeret: 45-60 perc 
Eszközigény: papír ceruza 
A játék leírása: A játékosok körben ülnek. A csoport vezetője arra kéri őket, hogy képzeljék el 
hajótörést szenvedtek és egy lakatlan szigetre kerültek. A szigeten van ivóvíz, növények, 
állatok, ezért elképzelhető, hogy hosszabb ideig is életben maradhatnak. Azt nem lehet tudni, 
hogy ki és mennyi ideig marad hajótörött, lehet, hogy „csak” néhány hónapig, esetleg néhány 
évig. Azt a feladatot kapják, hogy írjanak össze öt tárgyat, amit feltétlenül magukkal 
szeretnének vinni. Ha ez megtörtént, akkor a csoportot arra kérjük, hogy képzeljék el azt, 
hogy együtt szenvedték el a hajótörést és közösen kell öt tárgyban megegyezniük. A játéknak 
akkor van vége, ha sikerült teljes egyetértésre jutniuk. A játékot megbeszélés követi arról, 
hogy hogyan sikerült megegyezniük és miként viselték, hogy a csoport kedvéért számukra 
fontos tárgyakról le kellett mondaniuk. 
Egyéb megjegyzések: Nagyobb létszámú csoport esetén érdemes a csoportot kisebb 
csapatokra osztani. (Bús, 2003 alapján KRISZ, 2012) 
 
Szinkronizálás 
 
Fejlesztő hatás: A nem verbális kommunikáció és az empátiás készség fejlesztése. 
Életkori ajánlás: mindhárom korosztálynál használható 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 20-30 perc 
Eszközigény: nincs 
A játék leírása: Páros játék. A párok egyik fele, csupán nem verbálisan fejezheti ki magát, 
gesztusokkal, mimikával, mozdulatokkal stb.. A párok másik fele viszont beszélhet helyette, 
szinkronizálhatja a másik mozdulatait. Később cserélnek. A játék fordítva is elképzelhető: 
ebben az esetben nem a beszélő követi a „képet”, hanem az ő - mozdulatlanul előadott- 
mondanivalóját illusztrálja, fejezi ki nem verbálisan a másik fél. (Benedek, 1992 alapján 
KRISZ, 2012) 
 
Szívszakadva 
 
Fejlesztő hatás: A csoporton belüli konfliktus, véleménykülönbség megtapasztalása. Mivel a 
cél egy közös döntés meghozatala, ezért a tagok saját társas hatékonyságukat is 
megtapasztalhatják. A felállított sorrend a csoport értékrendjének tisztázásában is segíthet. 
Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek 
Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői tapasztalatokat és mélyebb pszichológiai 
ismereteket igényel 
Időkeret: 60-80 perc 
Eszközigény: papír, íróeszköz, a résztvevők számának megfelelő feladatlap 
A játék leírása: A csoportot felosztjuk 4-5 fős kiscsoportokra. A csoportvezető elmondja, hogy 
minden kiscsoportnak nagyon nehéz döntést kell hoznia. Öt, szívátültetésre váró beteg között 
kell rangsort felállítaniuk. Először minden csoporttagnak külön–külön, majd ezt követően a 
többiekkel közösen kell át- és megbeszélniük saját sorrendjüket és meg kell próbálniuk 
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egyezségre jutni. Az a szabály, hogy mindenkinek a saját véleménye kifejtése előtt értékelnie 
kell az előző csoporttársáét, akkor is, ha véleményeik jelentős mértékben eltérnek egymástól.  
 
Ezután minden kiscsoport megkapja a feladatlapot és a betegek rövid bemutatását. 
 
Feladatlap: 
Egyike vagy a Városi Korház Igazságügyi Bizottsága tagjainak, és életbevágó döntést kell 
hoznod. Egyedül kell fontossági sorrendet meghatároznod az öt, mesterséges szívre váró beteg 
között. Az Igazságügyi Bizottság tagjainak (a csoportnak) is egyetértésre kell jutniuk. 
 

1. lépés: Egyéni besorolás: egyedül dolgozva kell besorolnod a szívátültetésre váró 
betegeket (1. : első a sorban, 5.: utolsó a sorban). 

2. lépés: Bizottsági ülés: miután te és minden bizottsági tag (csoporttársad) felállította a 
saját rangsorát, a bizottság ülést tart. Együtt kell megállapodnotok a végső 
sorrendben. A szabály, hogy mielőtt kifejtenéd véleményedet, az előtted szóló érveit 
vagy érzéseit értékelned kell, még akkor is, ha azok nem egyeznek meg a sajátjaiddal. 

 
George Mutti 
Kora: 61 év, foglalkozása: alvilági kapcsolatokkal gyanúsítható (maffia) 
Leírása: házas, 7 gyereke van, nagyon gazdag, az operációt követően nagyobb összeget fog 
felajánlani a kórháznak 
 
Peter Santos 
Kora: 23 év, foglalkozása: egyetemista 
Leírása: nőtlen, keményen tanul, segít eltartani nélkülöző családját, tanulmányai befejeztével 
rendőr szeretne lenni 
 
Ann Doyle 
Kora: 45 év, foglalkozása: háztartásbeli 
Leírása: özvegy, három gyermeket tart el, kisjövedelmű, nincs megtakarítása 
 
Johnny Jaberg 
Kora: 35 év, foglalkozása: ismert színész 
Leírása: elvált, mindkét gyermekét a volt felesége neveli, hajléktalanszálló létrehozására tett 
adományt 
 
Howard Wilkinson 
Kora: 55 év, foglalkozása: Kalifornia állam szenátora 
Leírása: nős, egy gyermeke van, nemrégiben választották meg, van mit a tejbe aprítania 
 
A feladatot csoportos megbeszélés követi, melyik csoport hogyan és mért jutott az adott 
sorrendhez. (Kagan, 2001 alapján KRISZ, 2012) 
 
Táviratok 
 
Fejlesztő hatás: A gyakorlat célja, hogy elmélyítse a csoporton belüli kapcsolatokat és a tagok 
lehetőséget kapjanak arra, hogy visszajelzéseket adjanak másoknak. 
Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek 
Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői tapasztalatokat és mélyebb pszichológiai 
ismereteket igényel 
Időkeret: 30-45 perc 
Eszközigény: papír, íróeszközök 
A játék leírása: A csoportvezető kellő mennyiségű papírlapot tesz ki középre, majd elmondja a 
szabályokat. A csoport tagjai közül bárki küldhet táviratokat a többieknek, és válaszolhat is a 
másoktól kapott táviratokra. Egyetlen kikötés van: a megszólítástól és az aláírástól eltekintve, 
összesen 100 szót használhat fel a távirataiban. Amint elkészült a távirat, azonnal kézbesíteni 
kell. A gyakorlat addig tart, amíg mindenki el nem használja a rendelkezésre álló 100 szót. 
Majd a csoporttagok beszámolnak érzéseikről. Érdemes magukat a táviratokat is megbeszélni, 
de lehetőséget kell nyújtani arra, hogy aki nem akarja, az megtarthassa magának az 
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táviratokban foglaltakat. Ezt a szabályt érdemes előre tisztázni annak érdekében, hogy a 
távirat írói nyíltan meg merjék fogalmazni gondolataikat. (Rudas, 2016b alapján KRISZ, 2012) 
 
Területfoglalás 
 
Fejlesztő hatás: A csoportközi konfliktusok demonstrálása olyan helyzetekben ahol a szűkös 
forrásokért megy a küzdelem. Ezenkívül, mivel kiscsoportokban folyik a munka, így a 
kiscsoporton belüli együttműködés és a valahova tartozás érzése is erősödik. 
Életkori ajánlás: mindhárom korosztálynál használható 
Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői tapasztalatokat és mélyebb pszichológiai 
ismereteket igényel 
Időkeret: 20 perc 
Eszközigény: sok elmozdítható bútor és tárgy (pl. székek, asztalok, szőnyegek, dísztárgyak) 
A játék leírása: A csoportot két csapatra osztjuk. Az egyik csapat a terem egyik, a másik 
csapat a terem másik felében helyezkedik el. A feladat az, hogy a csapat tagjai adott jelre 
minél több tárgyat a saját térfelükre hurcoljanak. Az időkeret öt perc. Rabolni szabad: a 
másik csoport területéről vissza is lehet hozni tárgyakat. Az egyetlen szabály, hogy amit valaki 
már megfogott, és amíg azt el nem engedi, addig más nem nyúlhat hozzá. Öt perc elteltével 
kiderül, hogy melyik csoport nyert és melyik mennyi tárgyat szedett össze. A játékot 
megbeszélés követi, milyen élmény volt a csapatok közötti versengést, a „szabad rablást” 
átélni, mind az „elkövető”, mind a „kirablott” oldaláról. 
Egyéb megjegyzések: Általában vidám, sok nevetéssel járó játék, de ügyeljünk a durvaság 
elkerülésére, vigyázzunk, nehogy valaki, vagy valami megsérüljön! (Benedek, 1992 alapján 
KRISZ, 2012) 
 
Tolmács-játék 
 
Fejlesztő hatás: A kommunikáció, különösen a verbális kommunikáció mélyebb 
jelentéstartalmának felismerése, és annak bemutatása, hogy mennyire könnyű félreérteni 
egymás verbális kommunikációját. 
Életkori ajánlás: idősebb serdülőknek és felnőtteknek ajánlott 
Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői gyakorlatot, mélyebb pszichológiai 
ismereteket igényel 
Időkeret: 30-45 perc 
Eszközigény: nincs 
A játék leírása: A játékosok körben ülnek. Az egyik játékos lesz az interjúalany, egy másik 
pedig a tolmács. A többi játékos a kérdező lesz. Az interjúalanynak bárki fel tehet kérdéseket, 
de csak a tolmácson keresztül. A tolmács „lefordítja a kérdést”, vagyis közli az 
interjúalannyal, hogy a kérdező, mit is akart valójában kérdezni (ti. a tolmács szerint). Az 
interjúalany válaszát a tolmács ehhez hasonló módon „lefordítja”. A kérdezők és az 
interjúalany közvetlenül nem beszélhet egymással, csakis a tolmács segítségével. Több játékos 
is kipróbálhatja, mind a tolmács, mind pedig az interjúalany szerepét. A végén megbeszélik, 
hogy milyen érzést keltett bennük, hogy nem azt mondhatták el, amit akartak, illetve azt is 
megbeszélhetik, hogy amit mondtak, azt mások miért értelmezhették félre. (Benedek, 1992 
alapján KRISZ, 2012) 
 
Újságon a csapat 
 
Fejlesztő hatás: Mivel a játék középpontjában a fizikai értelemben vett közelség és a közös 
erőfeszítés áll, ezért ez a feladat az együttlét és az összetartozás élményét adja. 
Életkori ajánlás: gyerekeknek, felnőtteknél csak óvatos mérlegelés után (bizonyos 
csoportokban ijesztőnek tűnhet a testi közelség) 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 15-20 perc 
Eszközigény: egy nagyméretű napilap 
A játék leírása: A csoportot –létszámtól függően – kisebb (5-6 fős, de mindenképpen azonos 
számú) csoportokra osztjuk. A csoportok feladata, hogy egy újságlapra úgy álljanak rá, hogy a 
sarkuk ne lógjon le a lapról. Amennyiben ez sikerül, úgy kettéhajtjuk az újságpapírt, és erre 
kell ráállni stb.. Az a csapat nyer, amelyik a legkisebb papíron elfér. 
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Egyéb megjegyzések: A testi közelség miatt bizonyos csoportok számára ijesztő lehet, ezért 
mindig gondosan mérlegeljük az alkalmazhatóságát. (Benedek, 1992 alapján KRISZ, 2012) 
 
Vacsoravendégek 
 

Fejlesztő hatás: A csoportalakulás szakaszában játszható, ismerkedési játék. 
Életkori ajánlás: mindhárom korosztálynál használható 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 10-15 perc 
Eszközigény: nincs 
A játék leírása: A résztvevők körben ülnek és válaszolnak a következő kérdésre: „Ha 
lehetősége lenne egy vacsorára három híres embert meghívnia, akkor kiket választana?” 
Egyéb megjegyzések: Érdemes előre megegyezni, hogy csak élő, vagy már régen meghalt híres 
emberek is szóba jöhetnek-e. (Kroenhert, 2004 alapján KRISZ, 2012) 
 
Vakművészet 
 
Fejlesztő hatás: A csoporton belüli együttműködést fejlesztése. 
Életkori ajánlás: mindhárom korosztálynál használható 
Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot 
Időkeret: 10-15 perc 
Eszközigény: papír, filctollak 
A játék leírása: A csoportot négyfős kiscsoportokra osztjuk. Az a feladat, hogy közösen 
rajzoljanak egy képet. Mindenki kap egy papírlapot és becsukott szemmel egy ház körvonalait 
rajzolja rá. Majd továbbadják a papírt a csoportban a baljukon ülőknek. Ezután, még mindig 
behunyt szemmel - egy ablakot rajzolnak. A papírokat továbbadják, és ajtók kerülnek a 
házakra. Végül, az előbb említett módon megrajzolják a ház kéményét is.  
Egyéb megjegyzések: Nagyon oldott hangulatú játék, általában nagy nevetések kísérik, így 
nehezebb feladatok után, a feszültség oldására is használható. (Kagan, 2001 alapján KRISZ, 
2012) 
 
Vegyes menü 
 
Fejlesztő hatás: A csoportnak együtt kell dolgoznia, ötleteket hoznia a minél jobb megoldás 
érdekében, ezért kifejezetten csapatépítő és az együttműködést segítő játékról van szó. 
Életkori ajánlás: serdülőknek vagy felnőtteknek ajánlott 
Csoportvezetői gyakorlat: maga a feladat nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot, 
csupán utána a megbeszélés 
Időkeret: 30 perc 
Eszközigény: papír, ceruza 
A játék leírása: A játékosokat négy-öt fős csoportokra osztjuk. A résztvevőkkel közöljük, hogy 
képzeljék el, hogy éppen most akarnak egy éttermet nyitni. A feladat, hogy közösen 
megtervezzék a szerintük legtökéletesebb menüsort. A feladatra 10-15 percet kapnak, amelyet 
megbeszélés követ. A megbeszélés során térjünk ki arra, hogy hogyan sikerült megegyezniük 
a megadott idő alatt, és hogyan döntötték el a vitás kérdéseket. (Kroenhert, 2004 alapján 
KRISZ, 2012) 
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