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1. A különleges bánásmódról általában 

Mit értünk különleges bánásmód alatt? 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről meghatározása értelmében kiemelt 

figyelmet igénylő gyermeknek számít: 

 különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

 sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

 kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló, 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4§ 25. cikkely alapján sajátos nevelési 

igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd.  

Ugyanezen törvény 4§ 3. cikkely alapján “beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához 

viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 

nevelési igényűnek. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény tehát a különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

csoportján két kategóriát különít el: 

 sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók; 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanulók.  

Sajátos nevelési igényű az a gyermek/tanuló, aki a szakértői bizottság szakvéleménye alapján 

az alábbi nyolc csoport valamelyikébe sorolható (Eurydice, 2020): 

● mozgásszervi fogyatékos gyermek/tanuló; 

● érzékszervi (látási, hallási) fogyatékos gyermek/tanuló; 
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● értelmi fogyatékos gyermek/tanuló; 

● beszédfogyatékos gyermek/tanuló; 

● halmozottan fogyatékos gyermek/tanuló; 

● autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek/tanuló; 

● egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermek/tanuló; 

● magatartásszabályozási zavarral küzdő gyermek/tanuló. 

Az OECD (2005) kategóriarendszere szerint a sajátos nevelésű igényű gyermekeket három 

típusba sorolhatók: 

● OECD-A -> súlyos képességzavarok (disabilities): ez a kategória hazai vonatkozásban 

a fogyatékosság megfelelője (a tipikus fejlődéstől való súlyos eltérés organikus eredete, 

szervi rendellenességen alapuló fogyatékosságok) 

● OECD-B -> nehézségek (difficulties): olyan súlyos fejlődési eltérések tartoznak ebbe a 

körbe, amelyeknek nem az ismert szervi vagy környezeti ártalmak alapján alakulnak ki, 

vagyis ezek a nem szervi rendellenességen alapuló tanulási nehézségekből fakadó 

szükségletek 

● OECD-C -> hátrányok (disadvantages): a hátrányos helyzetű csoportok kategóriája, 

beleértve a társadalmi, kulturális, nyelvi alapokon nyugvó speciális szükségletekkel 

rendelkező csoportokat (pl. kisebbségek, bevándorlók) 

A köznevelési törvény kitér mind a sajátos nevelési igényű, mind a beilleszkedési tanulási 

magatartási nehézségekkel jellemezhető tanulók ellátására. Az SNI tanulók fejlesztése egy 

komplex folyamat, amely rendszer szemléletben gondolkozva több szereplő együttműködésén 

alapul. Az egyik legfontosabb szereplő maga a szülő, aki otthonról támogatja és fejleszti a 

gyermeket. Kiemelkedő továbbá a tanárok a gyermeket tanító pedagógusok szerepe, hiszen 

intézményi környezetben ők felelősek a diákok tanulmányi eredményességének támogatásáért, 

valamint részben a társadalmi beilleszkedés el kapcsolatos kompetenciák elsajátításáért. A 

különleges bánásmódot igénylő gyermekek esetében az intézmény a közreműködő pedagógus 

segítségével egyéni fejlesztési tervet ír a gyermekre vonatkozóan, melyről a szülőt is 

tájékoztatja. 

A rendszerszemlélet alapján elmondható hogy a rendszer több részből áll, amelyek azonban 

nem függetlenek egymástól, hiszen kölcsönhatásban állnak. A rendszer egésze minőségileg 

mindig többet jelent, mint a részek összessége. A részek célja egy dinamikus egyensúlyi állapot 

fenntartása, amelyet homeosztázisnak nevezünk. Ha rendszer kibillen ebből az egyensúlyból, 
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akkor annak helyreállítása lesz a fő cél. Ha ez nem sikerül, akkor különböző testi vagy lelki 

problémák jelenhetnek meg, ugyanakkor, ha az egyensúly helyreállítása sikeres, akkor az egyén 

egy magasabb szinten szerveződik újjá. A rendszer emellett kapcsolatban áll környezete 

rendszerével is, sőt része annak.  

A köznevelési törvény arról is rendelkezik, hogy milyen támogatásban részesülhetnek a 

különleges bánásmódot igénylő tanulók: 

● különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai ellátásban részesülhet 

● felvételi vizsgán indokolt esetben biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt 

● felmenthető az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló 

egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi 

● az érettségi vizsgán bizonyos tantárgyak helyett a tanuló másik tantárgyat választhat 

● a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján fejlesztő pedagógiai ellátásban 

részesülhet  

A köznevelési törvény mellett a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról részletesebben is 

kitér a sajátos nevelési igényű gyermekek lehetőségeire, mint például: 

● a felvételi könnyítések 

● segédeszközök alkalmazásának lehetősége 

● az írásbeli vizsga legfeljebb 30 perccel hosszabbítható, az írásbeli vizsga kiváltható 

szóbeli vizsgával  

● szóbeli vizsgán a tételhúzások között 15 perc pihenő adható, a 30 perc gondolkodási 

idő meghosszabbítható legfeljebb 10 perccel, szóbeli felelet kiváltható írásbeli felelettel 

A BTMN kategória a következőképpen csoportosítható: 

1. Beilleszkedési zavarok: jellemzően egy új közösségbe kerülés, kapcsolatfelvétel és -

fenntartás során jelentkező nehézségeket fogja össze. Hátterében állhat: 

a. a szülőtől vagy a család más kitüntetett szereplőitől való leválási nehézség, az 

ezekhez kapcsolódó szeparációs érzések 

b. a gyermek bizonytalansága azzal kapcsolatban, hogy társai elfogadják-e 

c. félelem az ismeretlentől és/vagy a sok ismeretlen kortárstól és felnőttől idéz elő 

d. nem megfelelő tapasztalatok, éretlen szabálykövető magatartásformák a 

közösségbe történő beilleszkedéssel kapcsolatban; 
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e. marginalizálódás érzése 

2. Viselkedési zavarok: bizonyos helyzetekben jelentkező alkalmi jellegű 

viselkedésváltozások. Sajátos reakció, amely jellegzetes körülményektől és személyek 

jelenlététől függ (pl. csak bizonyos tanárok óráin). 

3. Magatartási zavarok: alacsony önkontroll okán a tanuló számára nehézséget jelent az 

életkorára és élethelyzetére jellemző szabályok betartása (pl. rendszeres késés, lógás, 

csúfolódás, verekedés). Az igazolatlan hiányzások valószínűsíthető okai fényében  

Mesterházi (2006) három csoportba sorolja a tanulási problémákat az egyes csoportokra 

jellemző tünetek, az előidéző okok, a megelőzés és a megsegítés módja, valamint a várható 

eredményt alapul véve: 

 

1. ábra. A tanulási problémák csoportosítása Mesterházi (2006) 

A tanulási elmaradás tünetei az írás, olvasás, számolás megtanulásának nehézsége, valamely 

tantárgyakban az iskolai tanulás eredménytelensége, másodlagos tünetként jelentkezhetnek 

magatartási problémák. Az esetek nagy többségében az intellektus határövezet közeli. 

Hátterében olyan környezeti hatások állnak, melyek a gyermek közvetlen környezetében 

fellelhetőek, pl. hosszantartó betegség, családi válság(ok), gyakori iskolaváltás, hátrányos, 

vagy halmozottan hátrányos szociokulturális környezet. Megoldási lehetőségként szolgálhat a 

differenciált tanulási módszerek, a tanulmányi eredmények nyomon követése, a konzultáció a 

pedagógusok között és a szülővel, illetve a szociális hátrány csökkentése. 
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A tanulási nehézség tünetei a tanulás egyes részterületein – különösen az olvasás, írás, számolás 

területén – jelentkező tanulási eredménytelenség, amelyhez társulhat másodlagos magatartási 

probléma, motiválatlanság. Hátterében egyaránt állhat idegrendszeri éretlenség, illetve a 

pszichés funkciók fejletlensége. Megoldási lehetőségként célirányos fejlesztés, differenciált 

oktatás, valamint mentesítések és könnyítések alkalmazhatóak. 

A tanulási zavar tünetei közt a tanulás minden területén (akár minden tantárgyban) átfogóan 

jelentkező tanulási problémák szerepelnek, amely érinti a kognitív funkciókat, a 

beszédfejlődést, figyelemkoncentrációt, valamint a viselkedést is. Hátterében kisebb mértékű 

idegrendszeri sérülés, a neurológiai érés lelassult üteme állhat, bizonyos esetben pedig a 

szociokulturális háttérből eredő, nem visszafordítható hátrány is szerepet játszik. Megoldási 

lehetőség lehet a célirányos fejlesztés, a mentesítések és könnyítések alkalmazása, valamint a 

kooperáció a különböző érintett területeken dolgozó szakemberekkel. 

Általánosságban véve a különleges bánásmódot igénylő gyermekek - a zavar típusától függően 

- különböző tüneteket mutatnak, amelyek azonban mindenképpen figyelemfelkeltőek a 

pedagógus és a szülő számára egyaránt. Ezek a tünetek a következő területeken jelentkeznek: 

1. táblázat: A különleges bánásmódot igénylő tanulók tanulással és magatartással összefüggő 

jelei (Forrás: Saját szerkesztés)  

Tanulással összefüggő jelek Magatartással összefüggő jelek 
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 a gyermek figyelmetlen, elkalandozik 

 teljesítménye ingadozó 

 munkája rendezetlen 

 egyensúly-érzék zavara 

 ügyetlen, összerendezetlen a mozgása 

 nagymozgás bizonytalan 

 téri-orientáció zavara 

 gyenge finommotorika 

 helytelen ceruzafogás 

 látási és hallási észlelés problémája 

 nehezen olvas 

 nehezen számol 

 artikulációs és/vagy beszédproblémák 

 szöveg és/vagy beszédértési problémák 

 szegényes szókincs 

 emlékezet problémája 

 lassan tanul, lemarad az órákon 

 nehezen illeszkedik be környezetébe 

 gyakran vitatkozik felnőttekkel, 

visszautasítja kérésének, utasításainak 

teljesítését 

 megsérti a szabályokat 

 szándékosan bosszant másokat, nincs 

tekintettel másokra 

 megbánás hiánya 

 gyakori érzelmi kitörések 

 hazugság, iskolakerülés, betörés, lopás, 

vandalizmus, gyújtogatás 

 családi szabályok megsértése 

(kimaradás, csavargás) 

 öngyilkossági hajlam és kísérlet 

 nem megfelelő szexuális viselkedés, 

promiszkuitás (szexuális partnerek 

gyakori váltogatása) 

 korai dohányzás, alkohol- és 

drogfogyasztás 

Diagnosztikai protokoll  

Ahhoz hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeket a megfelelő diagnózissal láthassuk el, 

komplex gyógypedagógiai-pszichológiai és orvosi vizsgálat szükséges. Ehhez egy szakértői 

bizottság javaslata szükséges. A szakértői bizottság tevékenységének célja, hogy egy átfogó, 

teammunkában megvalósuló vizsgálat során megállapíthatóvá váljanak a személy a tanuló 

személyiségének, képességeinek, teljesítményeinek és ismereteinek gyengeségei, hiányosságai 

és erősségei, az elmaradások, valamint a zavarok súlyossága és mintázata. Az egyéni életúton 

(anamnézis) túl, a teljes klinikai kép feltárását követően a bizottság egy komplex véleményt 

alkot, amelynek része a diagnózis. Ehhez kapcsolódóan kerül sor a jogosultságok 

megállapítására is, majd az egyéni nevelési és oktatási szükségletek ismeretében, a szülők 

bevonásával és velük együttműködve olyan javaslat létrehozása történik meg, amely a 

legkedvezőbb fejlődési, tanulási feltételeket biztosítja az intézményes ellátásra és a szükséges 
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beavatkozások jellegére, területeire, módszereire a megfelelő végzettségű szakember 

hozzárendelésével. 

Ideális esetben a diagnosztikai folyamat sokoldalú, azaz mutatók és megközelítésmódok széles 

variációját alkalmazza, és nem csak magában a személyre fókuszál, hanem annak otthoni, 

intézményes és közösségi tanulási környezetére is. Feltárja a gyermek tanulásának erősségeit, 

a fejlődés kiugró területeit, problémamegoldó stratégiáit és személyes stílusát éppúgy, mint a 

gyengeségeket és a szükségleteket. Információkat nyújt a megfelelő oktatási, viselkedési 

stratégiák és az intervenció kidolgozásához. Rögzíti a tanítás céljait, amelyeket szükséges 

időnként értékelni és finomítani. Végrehajtása azzal az elvárással valósul meg, hogy a gyermek 

változni fog, és minél korábban kezdődik a beavatkozás, annál jobb a kilátás a kedvező 

eredményre. Tekintettel van a gyermekek hátterének és tapasztalatainak sokszínűségére. A 

feltárásnak egyaránt fókuszálnia kell az adott gyermekre és annak tanulási környezetére 

(szülők, családtagok, a gyermekközösség tagjai, pedagógusok és minden releváns szakember). 

A folyamatban nemcsak az ún. formális (azaz objektív, standardizált) tesztek pontértékeit kell 

figyelembe venni, hanem a gyermek hibázásainak mintázatát, a sikereket, a válaszokhoz vezető 

stratégiákat, a környezetben rejlő támogatást és a tanítási stratégiákat is (Brassard & Boehm, 

2007). A cél tehát úgy korrigálni a gyenge funkciókat, hogy közben alapozunk a meglévő, jó 

képességekre, a képességek minőségi elemzésére törekszünk és építünk a szülők aktív 

közreműködésére 

A fejlesztési terv a szakértői véleményre épül, kitérve a következő területekre: 

● a beilleszkedési, a tanulási vagy a magatartási nehézségre, vagy annak kizárására 

vonatkozó megállapítást, az azt alátámasztó tényeket, (járási-, megyei-, vagy országos 

szinten készített szakértői véleményben) 

● a gyermek, tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos sajátos követelményeket, 

fejlesztési feladatokat, a fejlesztési feladatok ellátásának javasolt időkeretét, a 

szükséges szakemberre vonatkozó javaslatot 

● a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (a továbbiakban: BTM) 

tanulóknak a szakértői véleményben foglalt könnyítéseket meg kell kapniuk, illetve a 

szakértői vélemény fejlesztési javaslatai alapján fejlesztő foglalkoztatásban kell 

részesíteni őket 

● a fejlesztő foglalkoztatás a BTMN gyermekek, tanulók fejlesztését takarja, melyet 

fejlesztő pedagógusok látnak el. 
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Az egyes tanulókra kidolgozott egyéni fejlesztési terveknek tartalmazniuk kell: 

● a gyermek jelen állapotát (az ép, jól működő, a kevésbé sérült funkciók felsorolását) 

● a fejlesztés területeit (fejlesztésre szoruló funkciókat, képességeket) 

● a fejlesztés szervezési módját, színtereit 

● a fejlesztésben felelős személyeket 

● a fejlesztési folyamat időbeli ütemezését. 

Ahhoz hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek megfelelő ellátásban részesülhessenek, tartós 

multidiszciplináris teammunka javasolt (Nagy, 2007). Nagy és munkatársai (2020) szerint 

ehhez a szülőkön és pedagógusokon túl a gyermek pszichiáter szakorvos valamint házi 

gyermekorvos bevonása is indokolt lehet, hiszen ők közvetítő szerepben vannak az 

egészségügyi szakellátás, a köznevelés, valamint a szociális szektor között. 

 

2.  ábra: A gyermek- és fiatalkorúak lelki egészségének megőrzése és fejlesztése érdekében 

dolgozó ellátórendszer-hálózat ideáltípusa 

Az ábrán szereplő hálózat kisebb hálózatokból épül fel, és látható, hogy az egyes ellátó-

alrendszerek egymásba kapcsolódnak, jóllehet az egyes szereplők közötti kapcsolat erőssége 

nem egyforma. Ideális esetben a szereplők közt kapcsolatrendszer épül ki, illetve elmondható, 

hogy bármely két szereplő közötti kapcsolat „minősége” jobb lesz, ha a többi szereplők közötti 

kapcsolatok jól működnek. Azaz a gyermek eredményessége is nő, ha a pedagógus és a kliens 
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közötti kapcsolat minősége is javul, ha a kliens kapcsolata a házi gyermekorvossal és a 

gyermekpszichiáterrel javul. Bármely kapcsolat minősége pozitívan hat az összes többi 

lehetséges kapcsolatra.  

Integráció, inklúzió 

A hagyományos, elkülönített neveléssel (vagyis szegregációval) ellentétben, napjainkban az 

integrált és inklúzív oktatás került előtérbe (Tóth, 2005). Az integrált/inklúzív oktatás 

pedagógiai irányzatot jelöl, és „a tanulásban valamely oknál fogva akadályozott (pl. 

fogyatékosság, képességzavar, szociális hátrány) gyermekek együttes, a lakóhelyhez közeli 

nevelését, oktatását jelenti” (Csányi, 2001). Az integráció a „különálló részeknek valamely 

nagyobb egészbe, egységbe való beilleszkedése, beolvadása, egységesülése”-t jelenti (Nagy & 

Juhász, 1985). Ezzel szemben az inklúzió már az integráció magasabb szintjét képviseli, hiszen 

“az inkluzív nevelés alapvető intézményi szemlélet, mely a gyermekek, tanulók egyéni 

különbségeit (társadalmi, kulturális, biológiai) együttesen, teljes mértékben figyelembe veszi 

és azokból kiindulva, azokra építve alakít ki befogadó környezetet személyi, tárgyi és 

pedagógiai vonatkozásban, mely biztosítja a hatékonyság, eredményesség és méltányosság 

hármas egységének megvalósulását” (Csányi & Kereszty, 2009).  

Az inklúzió során a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása és nevelése a többségi 

intézményekben (óvoda, alap-, közép- és felsőfokú intézményekben), ép társaikkal együtt 

történik. Ennek szellemében a különleges bánásmódot igénylő tanulók szükségletei nem 

kerülhetnek háttérbe, illetve biztosítani kell számukra azokat a feltételeket, amelyek 

szükségesek az oktatási-nevelési folyamat során. A gyermekkor a képességek 

kibontakoztatásának ideje, így az oktatás szerepe meghatározó. A felnövő gyermeknek a 

későbbiekben a társadalomba is be kell illeszkednie, és az ehhez szükséges alapokat a család 

mellett az iskolában sajátíthatja el. Ez a szegregáló oktatás ellentéte, amely során a sajátos 

nevelési igénnyel rendelkező gyermekeket külön intézményekben oktatják. Ebben az esetben a 

gyermekek nevelése speciális, kifejezetten ebből a célból működtetett gyógypedagógiai 

intézményekben (akár bentlakással), pl. siketek iskolája, vakok intézete stb. (Vargáné, 2006; 

Kovács & Nagy, 2016; Nagy, 2014). 

Az integrált-inkluzív nevelés több típusát különböztethetjük meg, melyek a következőek: 

● Lokális integráció: az együttnevelés legegyszerűbb változata, térbeli közelítés, 

amelynek eredményeként a sajátos nevelési igényű és az kortársaik közös intézményben 

tanulnak, ugyanakkor nincs közöttük interakció. 
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● Szociális integráció: ebben az esetben már társadalmi közelítésről is szó van, a sajátos 

nevelési igényű gyermekek csoportjait tudatosan egyesítik a kortárs csoportokkal az 

óvodai/iskolai foglalkozások során. 

● Funkcionális integráció: ebben az esetben a tanulókat a kortárs csoportokkal együtt 

tudatosan fejlesztik és nem különítik el őket.  

● Spontán integráció: tudatos és megtervezett fejlesztés előkészítés nélkül történik meg 

a sajátos nevelési igényű gyermekek kortárs csoportokba történő integrációja és a közös 

foglalkozások, így sem pedagógusok, sem gyógypedagógusok nem foglalkoznak velük 

külön. 

● Fordított integráció: A sajátos nevelési igényű gyermekek számára fenntartott 

intézmény fogadd be nem sajátos nevelési igényű gyermeket. 

Az alábbi táblázat jól szemlélteti, milyen alapvető különbségek állnak fenn az integratív és 

inkluzív pedagógia között: 

2. táblázat: Az integratív és inkluzív pedagógia jellemzői (UNESCO, 2005) 

Összehasonlítási 

jellemzők 

Integratív pedagógia Inkluzív pedagógia 

A különbségek 

felfogása 

Elsősorban a társadalmi 

normákhoz képest 

szociokulturális különbségekre 

összpontosít 

Minden egyén tanulási útját 

egyéninek és speciálisnak fogja 

fel 

A különbségek 

kezelése 

A különbségeket elismeri, és 

együttneveléssel csökkenteni 

kívánja egy egységes tanulói 

úthoz viszonyítva 

A különbségeket 

viszonylagosnak tartja és a 

pedagógiai eszköztárával kísérli 

meg miért mérsékelni egy egyéni 

tanulói úthoz viszonyítva 

Cél A társadalmi méltányosság 

növelése, esélyadás 

 Az egyén tanulási útjának 

támogatása a lehetőségek szerint 
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Eszköz Minden közpolitikai, 

tanulásszervezési és pedagógiai 

eszköz, amely a tanulók 

főáramához közelíti a normától 

erősen különbözőket 

Minden tanulásszervezési 

pedagógia eszköz, amely 

támogatja egy sikeres egyéni 

tanulási út kialakítását 
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2. Lassú tanulók és alulteljesítő tanulók 

Lassú tanulók 

Tóth (2005) meghatározása alapján lassú tanulóknak nevezzük azokat a tanulókat, akik 

osztálytársaikhoz képest sokkal lassabb ütemben képesek tanulni. Az általános intelligenciájuk 

többnyire a 70 és 85 közötti IQ tartományba esik. Osztálytársaikhoz képest éretlenek, szokták 

őket retardáltaknak, illetve fejlődésben visszamaradottaknak is nevezni.  

A tünetek más a korai életszakaszokban is jelentkeznek, mivel ezek a gyerekek lassabban érik 

el a járás és beszéd különböző szintjeit, tanulmányaik tekintetében pedig egyre jobban 

lemaradnak például az írás és olvasás terén. Az esetek többségében az enyhe és közepes szintű 

tanulási nehézségek csak akkor válnak nyilvánvalóvá, ha a gyerek általános vagy 

középiskolába kerül. A tanárok előtt sokszor már csak akkor válik nyilvánvalóvá a probléma, 

amikor azt tapasztalják, hogy a tanuló nem tud lépést tartani társaival. Ezek a gyerekek 

többnyire nem használnak olyan jellegű kifejező nyelvezetet mint a kortársaik, kevésbé értik 

meg a feladatokat és instrukciókat, kevésbé tudják rendszerezni az ismeretanyagokat. Tovább 

nehezíti a helyzetet, hogy gyakran ezek a tulajdonságok alacsony szintű szociális 

képességekkel, akár interperszonális nehézségekkel párosulnak, amely magatartási 

problémákhoz is vezethet (Galloway & Goodwin, 1987; Balogh, 2005). 

Ezekre a gyermekekre sajátos viselkedési formarendszer, az úgynevezett lassú tanulók 

viselkedési formája jellemző. Ez tartalmazza a munkába való alacsonyabb szintű 

bekapcsolódást, a sok fészkelődést, valamint a többi tanulónál hosszabb munka nélkül eltöltött 

időt (Balogh, 2005). 

A lassú tanulók esetében a következő magatartásbeli szegmensek feltűnőek: 

● frusztrációs toleranciaszintjük többnyire alacsony, nehezen viselik a kudarcot, illetve 

nehezen tolerálják, ha azt látják, hogy nem tudnak megcsinálni valamit, amit a többiek 

igen 

● hajlamosak magukat leértékelni, kételkednek saját képességeikben 

● figyelmük nem tartós, a többiekhez képest csak rövid ideig képesek egy dologra 

koncentrálni 

● intellektuális képességeiket alapján elmondható, hogy a megjegyző képességük 

korlátozott, így gyakran leegyszerűsítenek a dolgokat, nehezen tudnak általánosítani és 

leragadnak a konkrét műveletek szintjén 
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● az alapkészségek terén, mint pl. az olvasás, a számolás komoly hiányosságaik vannak, 

amihez gyakran helytelen munkavégzési szokások is társulnak (pl. hanyagság) 

● a hiányosságok alacsony önértékeléshez és bátortalan feladatvégzéshez vezetnek, ami 

a hiányosságokat tovább növeli, ördögi kört alkotva 

Ha a pedagógus figyelmen kívül hagyja ezeket a jellemzőket, és nem alkalmazkodik a lassú 

tanulóhoz, akkor a tanuló számára elkerülhetetlen a teljesítménykudarc, amely alacsony 

önértékelést eredményez, amely pedig bátortalan feladatvégzést eredményez. Ördögi kör lévén 

ez újabb teljesítménykudarcot eredményezhet, amely tovább szaporítja, növeli a 

hiányosságokat. Ráadásul ez a pedagógusban is az eredménytelenség érzetét kelti. A 

pedagógusnak tehát az iskolai munkájának repertoárjának tehát tartalmaznia kell olyan 

módszereket, melyek alkalmassá teszik őt a lassú tanulók oktatására is: érdemes a tananyagot. 

tananyagot kisebb részekre bontani, időnként leegyszerűsíteni, világosan elmagyarázni a tanuló 

részére. A differenciálás lehetőségét kihasználva akár kevesebb gyakorló feladatot is adhat az 

órán, amely által a tanuló időben be tudja befejezni a munkát, sikerélményhez juttatva őt 

(Hanák, 2016). 

A lassú tanulók fejlesztéséhez két stratégiát szokás alkalmazni. Az egyik a kompenzáló oktatás, 

amelynek lényege, hogy a megszokottnál gazdagabb környezeti feltételeket biztosítunk a 

tanulók számára, amely pozitív hatással van a tanuló intellektuális fejlődésére, növelve 

tanulmányi eredményességét. Ilyenkor a tananyagot másokon keresztül közvetítjük a tanuló 

irányába lehetőség szerint játékos megoldásokat alkalmazva és kiemelkedő hangsúlyt fektetve 

közvetlen tapasztalatszerzésre. A másik fejlesztési stratégia a korrekciós oktatás amelynek célja 

a tanuló gyenge oldalainak erősítése, a hiányosságok csökkentése. Ebben az esetben nincs szó 

a tanulási környezet megváltoztatásáról, hiszen a tananyag újratanításáról, ismétléséről, 

fokozott gyakorlásáról szól ez a típus. 

Mindkét stratégia alkalmazott és elfogadott. A kompenzáló tanulás előnye az időben rejlik, 

mivel ebben az esetben nem telik el plusz idő az újratanítással. Arra alapozz a módszer, hogy 

az alapkészségek területén fennálló hiányosságok nem jelentenek jelentős akadályt a 

továbbhaladásban és fejlesztésben. Fontos azonban megjegyezni, hogy bizonyos alapkészségek 

jelentősek a továbbhaladás szempontjából, ezért mindenképpen szükséges az elsajátításuk 

függetlenül attól, hogy az mennyi ideig tart.  

Vannak korrekciós osztályok amelyeket kifejezetten a lassú tanulók számára hoznak létre kis 

létszámmal. Tanításuk során a következő tényekre érdemes odafigyelni: 
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● tekintve, hogy csak rövid ideig képesek odafigyelni, élményeikre és érdeklődésükre 

kell alapozni 

● az anyagot kisebb részekre kell bontani 

● sokszor kell visszajelezni, azonnal kell korrigálni 

● audiovizuális anyagok használata segíthet 

● külön feladatlapok és gyakorlatok tervezése 

● tanulópárok, ahol a szerepek folyamatosan cserélődnek 

● ellenőrzéskor a kérdéseket világosan és lényegre törően kell feltenni (mert releváns és 

irreleváns dolgokat nem tudják szétválasztani) 

● meg kell tartani nekik a lényeg kiszűrését és a jegyzetelést 

● változatosság, átlagosnál több sikerélmény biztosítása 
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Alulteljesítő tanulók 

Az alulteljesítés komplex, sokarcú jelenség, motivációs, személyiségbeli, interperszonális és 

tantervi- oktatási okok egyaránt állhatnak a hátterében. Az alulteljesítés felismerését gyakran 

nehezíti, hogy összekeverik a tanulási zavarokkal. Fontos kiemelni, hogy a tanulási zavarokkal 

küzdő tanulók alacsonyabb szinten teljesítenek, mint ami az általános értelmi képességei 

alapján várható lenne a két kategória mégsem azonos (Tóth, 2005). Jelentős különbség 

azonban, hogy míg a tanulási zavar problémája a központi idegrendszer rendellenes 

működésével áll kapcsolatban, az alulteljesítés elsődlegesen az érzelmi és szociális területek 

zavarával magyarázható és idegrendszeri működési rendellenesség nem áll a háttérben. 

Emellett a tanulási zavar esetében az alapvető pszichológiai folyamatokban (például hallási és 

látási percepció, emlékezet stb.) tekintetében is kimutatható rendellenesség, amely azonban az 



18 

alulteljesítő tanulóknál nem jelenik meg. Szükséges továbbá megemlíteni, hogy a tanulási 

zavarok esetében a tanulók az alapkészségekre építő tantárgyakban mutatnak nehézségeket 

például olvasás, írás, matematikai gondolkodás igénybevétele során, amely nem igaz az 

alulteljesítő tanulókra hiszen esetükben szinte minden tantárgyban nehézségek mutatkoznak, 

még azokban is, amelyeket a tanuló kedvel. 

Az alulteljesítés hátterében számos tényező állhat, amelyek többnyire együttesen jelennek meg 

(Mező & Miléné, 2004): 

● szociológiai, fizikai és pszichológiai okok 

● korai szocializációs nehézségek, családi interakciós minták, oktatás-nevelés iránti 

szülői attitűdök 

● nem megfelelő, túl szigorú, agresszív tanári attitűd, amely fenyegetettség érzést válthat 

ki a tanulóból, gátolva az eredményes teljesítményt 

● egyéb iskolai eredetű tényezők, például a tanuló képességeit érdeklődését figyelmen 

kívül hagyó, helytelenül összeállított tanterv, nem megfelelő tanítási stratégiák 

alkalmazása, pedagógus részéről a felnőtt segítség elmulasztása az alulteljesítő 

tehetségek tanulók önértékelésének és felelősségvállalásának fokozásában 

● a feladat lépéshez szükséges alapvető készségek, például írás, olvasás, matematika 

elégtelen fejlettsége  

Az alulteljesítés szempontjából veszélyeztetett csoportként említhetők (Gyarmathy, 2000, 

2002): 

● az értelmi vagy érzékszervi sérülésben szenvedő tanulók 

● az érzelmi vagy viselkedészavaros tanulók 

● a tanulási zavarban szenvedők 

● a fiúk 

● a hátrányos helyzetű tanulók 

● az etnikai vagy nyelvi kisebbséghez tartozók 

● az érzelmileg elhanyagolt gyerekek és 

● a tehetségesek 

3. táblázat. Az alulteljesítésre ható faktorok (Reis et al., 1995, idézi Clemons, 2008, p. 12) 

Faktor Összetevők 
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Iskola Kedvezőtlen iskolai tapasztalatok, a helyes iskolai munkaszokások 

kialakítására nem volt lehetőség. Kihívások hiánya a középiskolában, 

negatív interakciók a tanárokkal. 

Család Diszfunkcionális család, feszült kapcsolat a családtagokkal, 

testvérproblémák, rivalizálás. Inkonzisztens szerepmodellek és 

családi értékek. Minimális szülői monitorozás és iránymutatás, 

alacsony szintű szülői elvárások. 

Közösség Kedvezőtlen iskolai környezet, barátságtalan, ellenséges városi 

környezet, nem megfelelő kortárscsoportok. 

Személyiség Viselkedési problémák, a strukturálatlan idő felhasználási gondjai, 

irreális elképzelések, nem elég kitartó, alacsony énhatékonyság, 

helytelen megküzdési módok alkalmazása. 

 

3. ábra. Az alulteljesítés faktorainak dinamikája (Clemons, 2008 alapján) 

Az alulteljesítés méréssel történő felismerésére 2 lehetőség van: 

1) a tanuló teljesítményének a képességeivel való összevetése 

2) a tanuló teljesítményének a múltbeli teljesítményével való összevetése 

Az alulteljesítő tanulók által leggyakrabban a következő módszerekkel azonosítják (Mező & 

Miléné, 2004):  

● sztenderdizált tesztek: intelligencia- és teljesítmény tesztek 

● tanárok véleménye: osztályzatok, tulajdonságlisták, tanulási motiváció, összevetés más 

diákokkal 
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● szülők véleménye: tulajdonságlisták, összevetés testvérekkel 

● önmegfigyelés: személyes információk, társakkal való összehasonlítás . 

Rimm (1985) öt olyan faktort nevezett meg, amelyek tekintetében az alulteljesítők különböznek 

a jól teljesítőktől:  

● verseny: nem tanulnak meg veszíteni, ezért kudarcaikat nem az erőfeszítés hiányának, 

hanem külső véletlennek, sikereiket pedig a szerencsének tulajdonítják 

● felelősség: képtelenek elfogadni, hogy a pedagógus másra is figyel, ezért igyekeznek 

ezt kierőszakolni 

● kontroll: szüleiket és tanáraikat is manipulálni próbálják 

● teljesítményvonatkozású kommunikáció: ellentmondásos üzeneteket kaptak 

● tekintély, tisztelet: lázadnak a tekintély ellen 

Tóth (2005) kategóriarendszere alapján a következő jelek szembetűnőek alulteljesítés esetén: 

● tanítási órára történő rendszertelen készülés 

● feladatok elhanyagolása 

● helytelen tanulási szokások 

● szervezetlenség 

● perfekcionizmus 

● iskolai követelményektől történő szorongás 

● túlzott érzékenység 

● túlzott introverzió, álmodozás 

● kedélytelenség 

● hiányos társas készségek  

Dávid és munkatársai (2004) három fő területet neveztek meg, melynek változtatásával az 

iskolai alulteljesítés csökkenthető lenne: 

● A pedagógusok kommunikációs és szociális készségeinek fejlesztése a tanár-diák 

kapcsolatok harmonikusabbá tétele. 

● Az iskolákban tanulási technikák oktatása a pedagógusok felkészítése a 

tanulásmódszertani ismeretek átadására illetve a tanulási tanácsadásra 

● A tanulás érdekesebbé tételével, a tanulók bevonása az ismeretszerzésbe, a hatékony 

tanulási motiváció kialakítása. 

A prevenció, illetve a korai felismerés és a beavatkozások korai megkezdése kiemelkedő 

jelentőséggel bír. Ha már kisiskoláskorban indított kezelés: alapvető tanulási készségek 
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fejlesztése. A korai felismerés által elkerülhetővé válik a probléma súlyosbodása, a támogatás 

hozzájárul a pozitív énkép kialakulásához, és a tanuló képessé válik saját teljesítményre 

vonatkozó elvárásait és igényszintjét növelni. Az intervenció, azaz beavatkozás megtörténhet 

a csoportlétszám, tanmenet, időbeosztás, ismeretgazdagítás, és különböző alkalmazott 

eszközök terén egyaránt. A folyamat során érdemes a gyermeket javasolt szakemberhez (pl. 

iskolapszichológus) irányítani. 

Hogyan segítsük tehát az alulteljesítő tanulókat? 

● olyan módszerek alkalmazásával, amelyek nem kizárólag a kogníciót, a verbális, 

analizáló gondolkodást kívánják meg a diákoktól, hanem a téri, vizuális, globális 

információfeldolgozást is ugyanúgy igénylik 

● párhuzamos tanmenetettel, hiszen így a tananyaggal kapcsolatos egyéb területek, és az 

egyén szempontjai is megjelennek 

● a színesebb megközelítési mód, gazdagítás által a tanuló nagyobb önbizalomra tesz 

szert 

● a kis csoportos oktatás pozitívan hat a tanulóra, hiszen több figyelem és idő jut egy-egy 

gyerekre 

● a kreativitás támogatásával, a kreatív, befogadó környezet javítja a tanulmányi 

eredményességet, alkalmazzunk projektmunkát és gondolattérképet 
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3. Hátrányos helyzetű tanulók és nehezen nevelhető tanulók 

Hátrányos helyzetű tanulók 

A hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény rendelkezése alapján történik meg. Ez 

alapján az a gyermek minősül hátrányos helyzetűnek, akinek esetében 

● a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik 

(legfeljebb alapfokú) 

● a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága (a gyermeket nevelő 

szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 

álláskeresőként nyilvántartott személy) 

● a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei alapján megállapítható, 

hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában 

szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli 

vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan 

biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek 

● Halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül: 

● az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében a fent említett három pontjban meghatározott körülmények közül 

legalább kettő fennáll 

● nevelésbe vett gyermek, 

● az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 

felnőtt. 

Alapjában véve tehát a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szegények, 

alacsony szocioökonómiai státusszal jellemezhető társadalmi réteghez tartoznak. Kulturálisan 

eltérő háttérrel jellemezhetőek, amely arra vonatkozik, hogy a tanulók egy olyan kultúrához 

tartoznak, amely értékeiben, attitűdjeiben és szokásaiban jelentősen eltér a többségi kultúrától 

(Tóth, 2000). Magyarországon a legnagyobb hátrányos helyzetű, kisebbségi csoport a 

romák/cigányok. A következő megállapítások azonban általánosságban véve nem csak a 
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roma/cigány tanulókra érvényes, hanem általánosságban véve a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulókra. 

Testi fejlődésük sokszor nem kielégítő, hiszen a család sokszor annyira szegény körülmények 

között él, hogy nem tudják gyermekeik számára biztosítani a megfelelő táplálékbevitelt. 

Gyakran az orvosi ellátást igénybevétele is akadályozott, mivel nem tudják fizetni a 

társadalombiztosítást. Egészségtelen körülmények között laknak, teljesen kilátástalan 

számukra, hogy jobb körülmények közé kerüljenek. 

Általánosságban elmondható, hogy a szülők nevelési ismeretei hiányosak, nevelési stílusuk 

inadaptív, a gyermekek gyakran nem kapnak megfelelő szülői szeretetet, gondoskodást, 

odafigyelést. Emellett a szülők lehetősége korlátozott, így a hátrányos helyzetű fiatalok 

gyakran nem szereznek olyan jellegű tapasztalatokat (élmények, ismeretek, megfelelő stílusú 

kommunikáció, információ), melyeket középosztálybeli társaik megkapnak. 

Szüleik számára nem bír különösebb jelentőséggel, hogy magas iskolai eredményességgel 

rendelkezzenek, így általában véve kevésbé motiváltak a jó iskolai teljesítmény elérésére. 

Általános tendencia, hogy a szülők is rossz tanulók voltak, képzetlenek, és korábbi iskolai 

kudarcaikért a tanáraikat hibáztatják, ezeket a negatív attitűdöket pedig továbbadják 

gyermekeiknek is.  

Pályaválasztásuk nem átgondolt, jövőorientációjuk rövidtávú. Az iskolai kudarcok okán 

jellemzően az a céljuk, hogy mihamarabb kikerüljenek az iskolából, amelyhez társul az a szülői 

attitűd, hogy gyermekeik mielőbb keresőképesek legyenek. Ennek okán iskolázatlanul 

vállalnak munkát, korán családot alapítanak, amely fenntartja a hátrányos helyzetet. Havas és 

munkatársai (2001) kutatási eredményei alapján kiderült, hogy a hátrányos helyzetben élő 

szülők nem elégednek meg, ha a gyermekük elvégzi az általános iskolát, hanem szakmunkás 

képesítést, érettségi, diplomát szeretnének a gyermeküknek. Annak ellenére szeretnék, hogy 

gyermekük minél magasabb iskolai végzettséget szerezzen, hogy a helyzetükből adódóan 

otthon is szükség lenne a gyerek munkájából származó bevételre. Tehát elmondható, hogy a 

munkanélküliség, az ebből adódó szegénység, és az iskolai rendszer nem megfelelő működése 

áll a hátrányos helyzetű tanulók sikertelensége mögött. Ez azt jelenti, hogy nem a hátrányos 

helyzetű családok iskolához fűződő motiválatlansága és érdektelensége jelent problémát, 

hanem a tartós munkanélküliség aránya, akiknek már esélyük sincsen visszatérni a 

munkaerőpiacra.  
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A hátrányos helyzetű tanulók jövő-orientációja is rövidebb távú, elsősorban a jelen 

élethelyzetükre fókuszálnak, terveik kevésbé átgondoltak és kidolgozottak. A tanulásban 

később megtérülő hasznokat nem tartják lényegesnek, amely okán a tanulás nem képvisel 

számukra értéket és motivációt. Ezek a tanulói csoportok gyakrabban választanak azonnali 

kisebb jutalmakat (N. Kollár & Szabó, 2004). A motiváció hiányának egyik oka a családban 

kialakult értékrendszerben található, amely szerint az iskolában megszerezhető tudás értéke 

alacsony, és a munkanélküliség miatt még inkább leértékelődött. Másrészt a folyamatos 

kudarcok hatására és annak következményeként, hogy az iskolában idegennek érzi magát, a 

tanuló motiválatlanná válik (Horváth, 2015; Szabó et al., 2019). Az iskolának kötelessége 

figyelembe venni a szocializáció etnokulturális sajátosságait (Forray, 1998), és ezekre 

építkezve fejleszteni a hátrányos helyzetű tanulókat. 

Kortársaikkal összevetve a szerepbizonytalanság nagyobb arányban jellemző rájuk, amelyet 

tovább súlyosbít, ha valamely kisebbségi csoport tagjai. A sorozatos kudarcélmények, és 

visszautasítás hatására még alacsonyabbá válhat az önértékelésük, és identitásfejlődésük is 

veszélybe kerülhet. Ráadásul a különböző környezeti tényezők gátolják abban ezeket a 

gyerekeket, hogy az adottságaikhoz mért fejlődési utat bejárhassák.  

Tanácsok: 

● Kerüljük a sztereotipizálást, koncentráljunk az egyes tanulókra, gondolkodjunk, hogy 

az egyes esetekben milyen segítséget tudunk számukra nyújtani. 

● Igyekezzünk az iskolai környezetben biztosítani azokat az élményeket, tapasztalatokat, 

melyeket a családi környezetükben nem kapnak meg 

● Tanulás iránti érdeklődés hiánya gyenge iskolai teljesítményhez vezet, ezért fontos 

törekedni ezért arra, hogy a tanulás iránti érdeklődésüket felkeltsük és hosszú távon 

fenntartsuk 

● változatos módszerekkel érdemes motiválni a tanulókat, akkor motiválnak a feladatok, 

ha újdonság erejével hatnak, többértelműek, provokatívak, alternatív megoldásokat 

tartalmaznak, kevéssé strukturáltak, izgalmasak, humorosak, szokatlan megoldási 

módokat rejtenek magukban, vitára késztetnek 

● fontos a stresszmentes, oldott légkör kialakítása 

● megerősítés gyanánt büntetés helyett jutalmazást, pozitív megerősítést és 

visszacsatolást alkalmazzunk 

● szükséges a tanulási-tanítási célok folyamatos tudatosítása 

● a közeli célok legyenek pontosak, megfelelő nehézségűek, problémafelvetők  
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Programok és módszerek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

fejlesztéséhez 

Biztos Kezdet Gyerekház 

A Biztos Kezdet Gyerekház célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egészséges fejlődésének 

biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a 

szülő és az óvodába még nem járó gyermek számára együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást 

segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása. Ahhoz, hogy a munkafolyamat sikeres legyen, a 

következő szereplőkkel történik kapcsolattartás: 

● a család- és gyermekjóléti szolgálattal 

● a család- és gyermekjóléti központtal 

● a védőnői szolgálattal  

● az óvodával 

● a helyben elérhető egyéb, a gyermekek és a gyermekes családok számára szolgáltatást 

nyújtó intézménnyel 

● szükség esetén a gyermekvédelmi jelzőrendszer egyéb tagjaival. 

Tanoda 

A tanoda olyan, elsősorban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy 

hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és kivételesen fiatal 

felnőttek számára nyújtott, önkéntesen igénybe vehető társadalmi felzárkózást segítő, a 

személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó, prevenciós szolgáltatás, amely az Nktv. szerinti 

kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel idején kívül, valamint a tanítási 

szünetekben segíti elő a szociokulturális hátrányok kompenzálását, a tanulmányok folytatását, 

a társadalomba való sikeres beilleszkedést, az életpálya-tervezést és a szabadidő hasznos 

eltöltését. 

Szolgáltatásait a helyi sajátosságokra és a gyermekek egyéni szükségleteire építi, a következő 

aktorok bevonásával: 

● a szülők 

●  a gyermek nevelési-oktatási intézménye 

● a család- és gyermekjóléti szolgálat 

● a család- és gyermekjóléti központ 

● a helyben elérhető egyéb, az érintett korosztály számára szolgáltatást nyújtó intézmény 
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● szükség esetén a gyermekvédelmi jelzőrendszer egyéb tagja. 

Komplex Instrukciós Program 

Amerikában a Complex Instruction (CI) Magyarországon Komplex Instrukciós Programként 

(KIP) jelent meg, K. Nagy Emese és csapatának fejlesztésének eredményeként. A program 

célja, hogy a státuszbeli különbségek csökkenjenek és azok a gyerekek, akik jól teljesítettek, 

továbbra is hozzák ezeket az eredményeket - vagy még jobbakat-, és azok a tanulók, akik nem 

voltak sikeresek a tanulás terén, ezen eljárás segítségével fel tudjanak zárkózni társaikhoz (K. 

Nagy 2015).  

Az amerikai Complex Instruction (CI) három fő összetevővel rendelkezik: 

1. A tantervek célja a magasabb rendű gondolkodási készségek fejlesztése, amely egy 

nagy ötlet, vagy egy központi koncepció köré szervezett csoportmunka-tevékenység 

ráltal történhet meg. A feladatokat a diákoknak egymástól függően kell megoldaniuk. 

Mivel a feladatok eltérő képességeket és intelligenciát igényelnek, így a különböző 

háttérből és különböző képességű diákok mind hozzájárulnak a csoportos 

feladatokhoz. 

2. Sajátos oktatási stratégiákat tartalmaz, amellyel a tanár arra képzi a diákokat, hogy 

együttműködjenek és különböző szerepek mentén a csoport feladatokat és a felmerülő 

problémákat megoldják. A pedagógus megfigyeli a csoportokat és konkrét 

visszajelzéseket adt, valamint kezelheti a csoporttagok közötti egyenlőtlen részvételt 

okozó státusz problémákat. 

3. Az egyenlőség eléréséhez a tanárok is megtanulják felismerni és kezelni a státuszbeli 

problémákat. A státuszproblémával küzdő tanulók gyengébb képességűek és 

kevesebbet is tanulnak, amelyben a CI hatékonyan tud segíteni.  

Az amerikai és hazai program közt vannak egyezések, ugyanakkor különbségek is. Az alábbi 

szempontok mindkét programra jellemzőek (K. Nagy, 2015): 

● Az osztály szociális közösségének megváltoztatása 

● A státuszproblémák kezelése kompetenciaelvárások megváltozásán keresztül. 

● A tanóra központi téma köré szervezett, ezáltal a diákok között interaktív beszélgetést 

és építő jellegű vitát megkövetelő nyílt végű csoportfeladatok szervezése. 

● Heterogén tanulói csoportok kialakítása. 

● A kialakított csoportokon belül a tanulók közötti együttműködés elősegítése és a diákok 

közötti verseny háttérbe szorítása. 
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● A szabályok alkalmazása, szerepek rotációja a tanórán. 

● A pedagógus szerepének megváltozása. Az irányítói szerep átadása a diákok részére.  

A hazai KIP azonban további elemeket is tartalmaz, amelyek a következőek (K. Nagy, 2015): 

● A módszer nem igényel új tanterv kialakítását. A Nemzeti Alap Tantervvel kompatibilis 

● A csoportfeladatokra épülő differenciált egyéni feladatok a 45 percbe beleültethető. Az 

egyéni feladatok elszámoltathatóak és nyomon követhető 

● A módszer egy tanórát vesz igénybe, nem szükséges projektmunkára építeni 

● A tanítási órák hatodában történő alkalmazása 

● A beszámoló új szerepkörének megjelenése, amelyet óráról, órára más tanuló tölt be. 

● A programban a tantestület minden tagja résztvevő lehet. 

Logikai táblajáték 

A logikai- és táblajáték-foglalkozások fő célja a gyermekek értelmi képességének fejlesztése, 

a szabadidő tartalmas eltöltése, a szociabilitás erősítése, valamint a rendszeres megmérettetés, 

versenyzés és a hagyományápolás. táblás játékok sajátos ismeretszerzési módszer, amely 

logikus gondolkodásra, következtetésre nevel. A megtanulandó tananyagban feltételezéseket 

lehet megfogalmazni, amelyek néhány lépésben bizonyíthatóak vagy megcáfolhatóak. A 

folyamatban fontos a bizonyítás iránti vágy felkeltése, így a különféle bizonyítási módszerek 

megismerésére, valamint a fogalmak és szabályok pontos megfogalmazására nagy hangsúlyt 

szükséges fektetni (K. Nagy, 2007). 

A logikai játékok szerepe a csoportközi folyamatok menedzselésében is jól használhatóak, pl. 

a konfliktushelyzet kezelésénél. A játék dinamikájának köszönhetően a csapatban történő 

munkavégzés és annak fejlesztése is megvalósul, nagy szerepet kap a kommunikációs- és 

elemző készség alkalmazása. 

● Egyik példaként említve a tamba fejleszti többek közt: 

●  a térlátást (észrevenni a malomállást a különböző irányokban és szinteken) 

● az algoritmikus gondolkodást (megfelelő lépéssorrend kiszámítása) 

● a képzelőerőt (tervkészítés) 

● az absztrahálást (a dugók mint jelhordozók) 

● az analógiát (nyerőállás felismerése, felépítése a tapasztalatok alapján) 
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● a modellezést (egyenes négyzetes hasáb, térfogat, pont, egyenes, szakasz, él, átló, 

számtani sorozat demonstrálása) 

● az összehasonlítást (állások elemzésekor a hasonlóságok és eltérések feltárása) 

● a lényeglátást (adott állásban a lényeges elválasztása a lényegtelentől) 

● a problémaérzékenységet (az ellenfél lépéseit kihasználva a nyerőállás felépítése) 

● az újszerű kérdések felvetésének képességét (pl. átlós irányú, több színkülönbségű 

tambaállás létezése) 

● a matekai fogalmak és műveletek megismerését (térbeli koordinátarendszer, geometria 

stb). 

Tanítsuk Magyarországot 

A program célja, hogy lehetőséget nyújtsanak a hátrányos helyzetben lévő kistelepüléseken élő 

gyermekeknek a felzárkózásra. Hosszú távú cél a lehetőség biztosítása és az ismeretanyag 

átadása ezen gyermekek részére, amely által sikereket érhetnek el tanulmányaik során, tovább 

tanulhatnak és elhelyezkedhetnek a munkaerőpiacon 

A program kiindulási pontja az, hogy a kistelepüléseken élő gyerekeknek szüksége van arra, 

hogy valaki megmutassa nekik azt, hogy a környezetük által körülhatárolt, jelenleg elképzelt 

burkon kívül is van élet és vannak lehetőségek, vagyis a képességeik alapján tanulással sokra 

vihetik.  

A program elsősorban kortárs mentorálási tevékenységekre alapoz, amely kettős céllal 

rendelkezik: 

● egyrészt a kistelepülésen élő általános iskolások támogatása tanulmányaik sikeres 

elvégzéséhez 

● másrészt pedig a kölcsönös tanulás, egymás támogatása, a magyar közösségek 

megerősítése 

A cél érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma (EMMI), a Klebelsberg Központ (KK) és a Hallgatói Önkormányzatok 

Országos Konferenciája (HÖOK) fogott össze.  

A célcsoportjot a kistelepülésen élő általános iskolás tanulók alkotják. Mentoraik feladata, hogy 

megmutassák nekik a településen túli világ izgalmait és lehetőségeit (pl. az állatkertet, a 

múzeumot, a középiskolákat, a vállalkozásokat), azzal a céllal, hogy láthassák a jövőbeni 
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lehetőségek sokszínűségét. A mentorok segítik ezeket a gyerekeket abban, hogy képesek 

legyenek kihozni magukból a maximumot. 

A programnak négy főpillére van: 

● egyetemi mentorprogram 

● középiskolás mentor-program 

● HÖOK mentorprogram 

● vállalati mentorprogram.  

 

A bevándorló tanulók 

Az asszimilációs modell (Park 1928) szerint “a különböző kultúrájú népek kapcsolatba kerülése 

versenyen és konfliktuson keresztül történő alkalmazkodáshoz, majd asszimilációhoz vezet, 

ami az etnikai és kulturális identitás elvesztését és a fogadó társadalomba való teljes beolvadást 

jelenti a bevándorlók számára”(Gödri & Tóth, 2005, p. 130). Ilyen formában az asszimiláció 

egy akkulturációs folyamatot is feltételez, amely eredményeként a bevándorlók kultúrája 

változik, és beleolvad a fogadó kultúrába. A korábban széles körben elfogadott asszimilációs 

modell azonban napjainkra már háttérbe szorult, helyette az integráció-alapú modellek széles 

palettája jelent meg.  

A figyelem ebben az esetben már nem a bevándorlókra és azok adaptációjára irányul, hanem a 

bevándorlók és a fogadó társadalom közötti interakcióra, kitérve a fogadó társadalom 

gazdasági, etnikai, társadalmi rétegzettségére és kulturális sokszínűségére egyaránt. Ebben az 

esetben a bevándorlók úgy válnak a befogadó társadalom tagjává, hogy közben maguk is 

formálják annak kulturális arculatát, miközben megőrzik saját kulturális identitásukat is. A 

kulturális és etnikai pluralizmus teóriái napjainkban is alapul szolgálnak az integrációval 

kapcsolatos diskurzusokban.  

Az integrálódás tekintetében a következő kimenetelek lehetségesek: 

● Elkülönülés: a bevándorló egyénnek vagy csoportnak a fogadó társadalommal 

nincsenek, vagy minimálisak a kapcsolatai, ragaszkodnak saját kulturális értékeikhez, 

normáikhoz, hagyományaikhoz az új környezetben is, és a bevándorló közösségek által 

kialakított és működtetett (etnikai alapon szerveződő) gazdaságban vesznek részt. A 

szegregáció jelenti a más csoportok által kényszerített elkülönülést. 
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● Asszimiláció: a bevándorló a saját etnikai és kulturális identitásának a feladásával tesz 

kísérletet a fogadó társadalomba történő beolvadásra, azonosul a többség 

értékrendjével, életmódjával és sikeresen beépül a fogadó társadalom intézményeibe, 

társadalmi struktúráiba.  

● Marginalizáció: a bevándorlók fogadó társadalmon belüli helyzetének szélsőséges 

esete, amely mind a saját, mind a fogadó társadalom kultúrájának elutasítását jelenti.  

● Integráció: ha a bevándorlók úgy alkalmazkodnak a másfajta kultúrához és válnak a 

fogadó társadalom tagjává, hogy közben megőrzik saját etnikai és kulturális 

identitásukat, egyensúly kialakítása az egymástól eltérő érték- és normarendszerek 

között (Courbage 2002).  

A bevándorló gyermekekkel történő foglalkozás esetén kiemelkedő jelentőséggel bír az 

interkulturális kompetencia fejlesztése. Ez egyfajta képesség, amikor “valaki megfelelő módon 

tud kommunikálni és viselkedni a tőle kulturálisan különböző egyénekkel, és együttesen 

létrehoznak közös, befogadó, hatékony, innovatív tereket, csoportosulásokat és szervezeteket” 

(Európai Bizottság, 2018, p. 21). Az interkulturális kompetencia hatékony működése számos 

különböző területen létfontosságú, például az egészségügyben, az oktatásban, a 

közszolgáltatásokban, a bűnüldözésben, a kulturális centrumokban, az ügyfélszolgálatokon és 

más üzleti tevékenységeknél. 

A magyarországi migráns tanulók tanulmányi előmenetele nehézkes. Kevés lehetőségük van 

elhelyezkedni a közoktatásban, illetve oktatásban való részvételük megfelelő segítség nélkül 

korlátozott. Sokszor nem tudnak bizonyítványt szerezni, ami behatárolja továbbtanulási 

lehetőségeiket. A szülők segítségnyújtási lehetőségei is akadályozottak, mivel gyakran nem 

beszélnek magyarul, amely azt jelenti, hogy tolmács nélkül képesek kommunikálni a 

tanárokkal. A tanárok az interkulturális szükségletekkel és készségekel kapcsolatban kevés 

ismeretanyaggal rendelkeznek a menekültek különleges szükségletei és adottságai tekintetében 

egyaránt.  

A PISA eredmények alapján a legtöbb országban a nem bevándorló tanulók rendszerint jobban 

teljesítenek, mint a bevándorló diákok. 

A migráns tanulóknak kétféle kihívással kell megküzdeniük: egyrészt hátrányos helyzetből 

származnak, másrészt hátrányos helyzetű iskolákba is kerülnek, társadalmi presztizsük 

alacsony. Nagyobb eséllyel kerülnek olyan iskolákba, ahol az államnyelvet otthon nem 
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használók aránya magasabb, miközben az iskolai erőforrások minősége közötti különbségek 

egyre kisebbek a migráns és nem migráns iskolákban (Papp Z., 2014).  

Milyen problémák merülhetnek fel (Illés & Medgyesi, 2009, p. 30)? 

● A gyerekek nem értik egymás nyelvét 

● Egyedül lévőnek, kirekesztettnek érzik magukat 

● Bizonytalan a helyzetük 

● Nem mindig elfogadó a közösség 

● A különböző országbeli népcsoportok hazájukbeli konfliktusaikat magukkal hozzák 

● A különböző vallási nézetek miatt konfliktusok alakulhatnak ki 

● Eltérő a nemiség felfogása a nemzetek között (például a muzulmánok jobban féltik 

lánygyermekeiket) 

● A helyi és a migráns gyerekeknek különböző a gondolkodásmódjuk 

● A tulajdonviszonyokból adódó különbségek: sok család nem tud olyan feltételeket 

teremteni a gyerekének, hogy minden meglegyen, így előfordulnak kisebb incidensek 

● ●A nagyon nagy számú, elszigetelődött külföldi gyerekek csoportja az iskolában 

szintén problémák forrása lehet. 

A pedagógusok számára megfontolásra, reflexióra ajánlott kérdések a következőek (Illés & 

Medgyesi, 2009, p. 48) 

● Tudom-e, hogy mit kell tennem, ha külföldi állampolgárságú tanuló érkezik az 

osztályba, ismerem-e azokat a forrásokat, ahol utánanézhetek a kérdéseimnek?  

● Mi volt az, ami ebbõl a kiadványból számomra a legérdekesebb volt, és hogyan tudom 

a mindennapi gyakorlatba ezt beágyazni?  

● Meg tudok-e fogalmazni további kérdéseket az olvasottak és saját tapasztalataim 

alapján, azaz látom-e, hol húzom meg saját problémaérzékenységem határait?  
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Nehezen nevelhető tanulók 

A nehezen nevelhetőség meghatározásában eltérések tapasztalhatóak a szakirodalomban. 

Kósáné Ormai (1985) meghatározásában értelmezhető a diák alkalmazkodási nehézségeként, 

beilleszkedési zavaraként, inadaptált viselkedéseként, magatartási rendellenességeként, 

zavarként társas viszonyrendszerének sérüléseként. Fontos azonban megjegyezni, hogy a 

magatartásproblémák inkább üzenetek, amelyeknek van valamilyen célja. 

A nehezen nevelhetőség hátterében a következő okok állhatnak: 

● szociális tényezők, társadalmi státusz, szubkultúra, normák; 

● családi szocializáció problémája, anya-gyerek kapcsolat, apa-gyerek kapcsolat; 

● nevelés, szülői magatartás, elvárások, korlátok, nevelői attitűd, stílus; 

● a család által közvetített viselkedési mintázatok; 

● tanulási nehézségek, sorozatos kudarcok; 

● a másodlagos, vagyis a közösségi szocializáció problémái, kedvezőtlen közösségi 

csoportdinamika, szociális légkör. 

Jelei, tünetei a következőek (Marcsekné Lukács, 2008): 
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● ellenállás a pedagógiai hatásokkal szemben, 

● túlérzékenység pedagógussal, társakkal szemben, 

● indulati kitörések, alacsony ingerküszöb, 

● önszabályozó képességek gyengesége, 

● ösztönérzések eluralkodása, 

● különböző területek fejlődésének összhangjában mutatkozó zavar, például a testi és 

pszichés érés vagy kognitív és érzelmi érés eltérő üteme, 

● beszűkült érdeklődés, figyelem és emlékezet szétszórtsága, 

● nyugtalanság, szorongás, bizalmatlanság, alvás-és/vagy beszédzavarok 

● kudarcaik, sérelmeik hatására erős elhárító mechanizmusokat fejlesztenek ki 

4. táblázat: A nehezen nevelhető tanulók reakciói (Kósáné Ormai, 2005) 

A követelmények elkerülése 

visszavonulással 

A követelmények elkerülése támadással 

félénkség 

barátságtalanság 

álmodozás 

visszahúzódás 

függés a felnőttől 

gyávaság 

aszocialitás 

függés a megszokottól 

pedantéria 

magányosság  

félelem a bírálattól 

bizalmatlanság 

képtelenség a felelősségvállalásra 

eredménytelenség 

szociális inadekvátság (meg nem felelés) 

 

dührohamok 

szófogadatlanság 

túlzott aktivitás 

agresszivitás 

ellenszegülés a tekintéllyel 

dac 

kötelességmulasztás 

a megszokott elutasítása 

egyéni utak a munkában 

a nyíltság hiánya 

a konvenciók széttörése 

ellenséges beállítottság 

saját maga által választott tekintély követése 

veszekedés 

egocentrizmus 

A nehezen nevelhetőség a legtöbbször azonban csak tünet vagy üzenet, amelynek mindig célja 

van. A beilleszkedési nehézségek, a társas viszonyok zavari eltérőek lehetnek, akár agresszív 
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formákban, de akár túlzottan visszahúzódó magatartásformákban is megjelenhetnek. Az előbbi 

típusú tanuló sok negatív visszajelzést vált ki, míg utóbbi nem kap jelzéseket, mert nem zavar, 

nem tűnik fel, sokszor a diáktársak sem veszik őt észre.  

Fűzi (2015) a következő pedagógiai tanácsokat fogalmazta meg a nehezen nevelhető tanulókkal 

való bánásmód és a nevelési-oktatási folyamatok kapcsán: 

● okok feltárása, szükség szerinti (diagnosztizáló, fejlesztő, terápiás) szakemberek 

bevonásával 

● az okokból fakadó tanulói igények, szükségletek meghatározása 

● a tanulói szükségletek és igények kielégítésére irányuló közös – tanuló és tanár – 

tevékenységek megtalálása. 

● a társak bevonása, közös tevékenységek szervezése 

● az elmarasztalásban és büntetésben a nevelő őszinte érzelemnyilvánítása és a helytelen 

tettek következményeivel való szembesülés elősegítése 

● pedagógus kollégák és szülők bevonása 

● a pedagógus önértékelése, az esetleg belőle fakadó ártalmas hatások kiszűrése 

● tanórai szerepjátékok, színjátszás, drámapedagógiai foglalkozások, pszichodráma, 

öninstrukciós viselkedésterápia alkalmazása 

Továbbá a nehezen nevelhető diákok integrált nevelését a következő tényezők könnyíthetik 

(Rózsáné Czigány, 2001; Füzi, 2015): 

● alacsony osztálylétszám (max. 20 fő), 

● differenciált, individualizált foglalkoztatás 

● az osztályban csak egy nehezen nevelhető gyermek legyen, ellenkező esetben 

felerősödhet a probléma. 

● sok négyszemközti párbeszéd létesítése a tanár és diák között, hogy a diák érezze az 

empátiát és odafigyelést a pedagógus részéről. 

● keretek tisztázása, szabályok közös kialakítása, a megbeszélt következmények 

konzekvens betartása 

● a nehezen nevelhető tanuló a pedagógus fő aktivitásának területére történő ültetése, 

hiszen így könnyebben tudjuk benntartani a feladathelyzetben 

● segítségkérés egy kollégától, aki megfigyeli a tanulót az órán, mely módszerekkel, 

feladattípusokkal tartható fenn hosszabban a figyelme  



36 

● a túl és alulkövetelés elkerülése, mert a diák vagy érzi úgy, hogy nem is lehet 

tanulmányaiban sikeres, vagy nem tanul meg megküzdeni 

● folyamatos feedback, az apró sikerek gyakori, pozitív visszajelzése 

● a negatív önbeteljesítő jóslat működésének megakadályozása reális énkép 

kialakításával 

● olyan helyzetek, lehetőségek megteremtése, ahol a tanuló erősségei kerülhetnek 

előtérbe és pozitív visszajelzéseket kaphat. 
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4. Gyógypedagógiai problémával küzdő tanulók 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint 3 nagy csoportba oszthatjuk a 

gyógypedagógiai betegségeket: 

● károsodás/sérülés 

● fogyatékosság 

● az akadályozottság/korlátozottság 

● egyéb pszichés betegségek: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, hiperkinetikus 

figyelemzavar, mutizmus, súlyos tanulás/figyelem zavar, magatartásszabályozás zavar. 

A gyógypedagógiai problémával rendelkező gyerekek esetében is a hagyományos, elkülönített 

neveléssel szemben (szegregáció) megjelent a közös nevelés (integráció) igénye, mégpedig oly 

módon, hogy ebben a közös nevelésben az akadályozott gyermekek szükségletei nem 

kerülhetnek háttérbe, mert csak így fejlődhetnek. Emellett kiemelkedő jelentőséggel bír az, 

hogy biztosítani kell nekik azt, amire szükségük van (Mesterházi, 1998). 

A fogyatékos tanulók esetében a rendellenességek okai nagyon sokfélék (Tóth, 2000): 

● örökletes tényezők (anyagcserezavarok, ivari és testi kromoszómák) 

● csíraártalmak (fertőző betegségek) 

● méhen belüli ártalmak (pl. vírusfertőzés, RH-összeférhetetlenség stb.) 

● szülési ártalmak (keringési zavarok, koponyaűri vérzések) 

● születés utáni ártalmak (biológiai –vírus/bakteriális fertőzések, pszichoszociális 

környezeti ártalmak) 

A hallásukban akadályozottak 

A hallásukban akadályozott csoportba tartoznak a siketek és nagyothallók. Általánosan 

elfogadott kategorizálás alapján a következő alcsoportok alakíthatóak ki (Mihalovics, 2007): 

● 30-45 dB – enyhe fokú nagyothallás  

● 46-65 dB – közepes fokú nagyothallás  

● 66-90 dB – súlyos fokú nagyothallás  

● 90- dB – alatti veszteség esetén a siketség megnevezéseket használjuk.  

A siketség következménye lehet a hangzó beszéd kialakulásának, a hallás útján történő értés 

képtelensége, vagy elsajátításának súlyos fokú nehezítettsége, illetve a nyelvi kommunikáció 

általános akadályozottsága. Mindez hatással van a megismerő tevékenység, a gondolkodás és 

mentális egészség fejlődésére. A nagyothallás (a különböző mértékű hallásveszteség különböző 
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súlyosságú) következményként a hangzó beszéd elsajátításának és értésének akadályozottsága 

jelenhet meg. Ennek mértéke a súlyos kommunikációs zavartól a normál nyelvhasználat 

megközelítésének szintjéig terjedhet. A gyermekek egy része a hangos beszéd kialakulása után 

válik hallássérültté, ebben az esetben is orvosi-gyógypedagógiai, pszichológiai rehabilitáció 

alkalmazása szükséges. A halmozottan sérült hallássérült gyermekekre a különböző mértékű 

hallássérülésen kívül további, egy vagy több testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosság vagy/és 

a tanulást, nyelvfejlődést súlyosan akadályozó tényező jelenléte is jellemző, amely szintén 

súlyos akadályozottságot okoz a nyelvi kommunikáció kiépítésében. Mindez rendkívül 

differenciált gyógypedagógiai ellátást, általában speciális intézményi ellátást igényel. A 

hallásveszteség súlyosságának fokának minden esetben arányosnak kell lennie a medicinális, 

technikai, speciális pedagógiai közreműködés szükségességével (Mihalovics, 2007). 

Mivel a halláscsökkenés közvetlen következménye lehet a beszéd hiánya, illetve csökkent 

volta, nagyon fontos megemlíteni, hogy ezek a gyerekek türelmes, nyugodt környezetben jól 

dolgoznak.   

Yuknis és munkatársai (2017) a következőket javasolják a hallássérült hallgatók tanításával 

kapcsolatban: 

● feliratozás (closed captioning): segíti az értelmezést (sokszor a hangok/háttérzajok 

fontosak a videó egészének megértéséhez), erősíti a kapcsolatot az írott és hallott szöveg 

között, fejleszti a tanulók szóbeli és írásbeli képességeit is, fontos a hallássérültek 

számára, hiszen sok esetben a hangok/háttérzajok fontosak a videó egészének 

megértéséhez 

● gesztusok, kellékek, szerepjátékok alkalmazása a szemléltetéshez, folyamatok 

ábrázolásához: képelemek társítása a szöveghez, videók készítése, elemek színkódolása 

● úgy ültetni, hogy minél több embert lásson, a mi arcunkat is jól lássa beszéd közben, 

lehetőleg tanulópár mellé. 

A mozgásukban akadályozottak 

Ebbe a csoportba azok a gyermekek tartoznak, akiknek a helyváltoztatási, helyzetváltoztatási 

vagy manipulációs készsége a mozgás aktív, illetve passzív szervrendszerének különféle 

eltávozása következtében tartósan korlátozott. 

A mozgáskorlátozottság egyéni megnyilvánulását és az akadályozottság mértékét számos 

tényező befolyásolhatja (Fóriné et al., 2013): 
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● a mozgásszervrendszer mely része károsodott (más és más a károsodás jellege a 

csontrendszer, az izom vagy idegrendszeri sérülés esetén), 

● a sérülés súlyossága, a funkciócsökkenés mértéke, 

● a másodlagos károsodások jellege, azok hogyan módosítják az egyén individuális és 

eleve akadályozott mozgáskompetenciáját. 

A tanulást leginkább befolyásoló tényezők a mozgásszervi károsodás következtében kialakult 

kommunikációs zavarok és a mozgásteljesítményt igénylő feladatok kivitelezése.  

Ezen gyermekek állapotát természetesnek kell venni, és a befektetett munka alapján kell 

értékelni, valamint csak az alól szabad felmenteni, ami valóban indokolt. Javaslatok 

pedagógusok számára: 

● A pedagógus beszélgessen a gyermekkel 

● Bátorítsa őket a beszédre, még akkor is, ha az kevésbé érthető 

● Adjon lehetőséget újabb és újabb próbálkozásokhoz 

● Teremtsen pozitív légkört 

● próbálja megérteni a gyermek szabálytalan, gyengébb artikulációját. 

A beszédben akadályozottak 

A beszédben akadályozottság több csoportra osztható (Tóth, 2005): 

● megkésett beszédfejlődésről akkor van szó, ha a gyermek 3 éves koráig egyáltalán nem, 

vagy csak igen keveset beszél, azt is feltűnően rosszul 

● a pöszeség az anyanyelv hangjainak következetesen helytelen ejtése 

● a dadogás a beszéd folyamatosságának, illetve összerendezettségének a zavara, amely 

a ritmus és ütem felbomlásában, a beszéd görcsös szaggatottságában jelentkezik 

● a hadarás nem egyszerűen gyors beszéd, hanem változó, hullámzó ritmusú is. 

Nagyon fontos, hogy a beszédhibát nem szabad látványosan a középpontba állítani, 

tapintatosan kell beszélni róla. Ezek a tanulók gyakran idegesek, zavarodottak, az osztály előtt. 

Több időt igényelnek szóbeli feleléskor. Nagyon fontos, hogy a beszédhibát nem szabad 

látványosan a középpontba állítani, tapintatosan kell beszélni róla, hiszen kortársaik is 

bánthatják őket fogyatékosságuk miatt. A tanárnak segítenie és támogatnia kell a diákot, illetve 

érdemes bátorítani a kortársakat a segítségnyújtásban. Néhány súlyos kommunikációs 

rendellenességgel küzdő tanulónál hiányos az olvasáshoz és az íráshoz szükséges analitikai 

készség, így szükség lehet egyéni utasításokra ezen hiányok orvoslására, de ezeket diszkréten 

kell biztosítani a zavar és az esetleges ellenállás elkerülése érdekében. Mivel 
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beszédproblémáról van szó, és a tanár referenciaszemélyként vesz részt a tanítási folyamatban, 

nagyon fontos, hogy a tanár is helyesen és érthetően fogalmazzon és ilyen módon adja át a 

tananyagokat. A tanároknak tehát lényegében folyamatosan modellezniük kell a hang helyes 

előállítását (Teaching Strategies for Students with Communication Disorders, 2011). A 

folyamatban a következő tanácsok segíthetnek: 

● szóbeli prezentáció helyett írásbeli beadandó/munka kérhető a tanulótól 

● érdemes gyakoroltatni a könnyű és hatékony kommunikációs készségeket a jó hallási 

készségek modellezésével és azáltal, hogy elősegítjük az összes hallgató részvételét az 

osztálytermi vitákban és tevékenységekben 

● folyamatos konzultáció szükséges a gyermek szüleivel és gyógypedagógusával 

● szükséges szemkontaktust tartani, illetve a hangok tudatos formálására is odafigyelni, 

pl. a száj mozgására, amikor közvetlen utasításokat adunk 

● több időt szükséges hagyni a tanulói tevékenységek, feladatok és tesztek elvégzéséhez. 

● érdemes közel ültetni a tanulót a tanárhoz és a táblához 

● beszéljük meg a tanulóval a potenciális nehézségségeket 

● a pozitív megerősítés szerepe kiemelkedő a tanuló önálló tevékenységének támogatása 

és értékelése során 

● biztosítsuk a tanuló számára tanulópárt 

● ha szükséges, módosítsuk az elvárt tevékenységeket és gyakorlatokat, hogy a tanuló el 

tudja végezni, de figyeljünk arra, hogy a módosított feladat ugyanazokat vagy hasonló 

tanulmányi célokat jelentsen 

● készítsünk olyan teszteket, dolgozatokat, amelyek megfelelőek a beszédzavarral 

rendelkező tanulók számára (például szóbeli helyett írásbeli), és ellenőrizzük, hogy a 

tanuló teljes mértékben megérti-e a dolgozat utasításait, és szükség esetén biztosítsunk 

neki segítséget. 

A látásukban akadályozottak 

Azok a személyek tartoznak ebbe a csoportba, akiknek a látóképessége nem éri el az ép látás 

33%-át. A vakok fényt sem érzékelnek, míg az aliglátóknak van némi látásmaradványa. A 

gyengén látó tanulót a táblához közel kell ültetni, lehetőséget adja neki, hogy kimehessen a 

táblához (Tóth, 2005).  

A látássérülés természetesen kihat a tanulási folyamatokra. A hagyományos olvasási stratégiák 

esetükben nem működnek, ezért alternatívák alkalmazására van szükség. nagyon fontos ebben 
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az esetben a tanár verbális oktatási stílusa és stratégiája, hiszen ebben az esetben az írott 

tananyagokat körültekintően kell átadni szóban is. Külön problémát jelent hogy ezek a tanulók 

gyakran nem tudnak jegyzetelni vagy akár elolvasni saját jegyzeteiket.  

A látássérült hallgatók esetén a következő tanácsokat érdemes megfogadni a tanítási 

folyamatban (Vision Austrialia, 2018): 

● minél több információt legyen elérhető elektronikus formában is, hiszen ez megkönnyíti 

az anyagok átadását, és lehetővé teszi a fogyatékossággal élő felhasználók számára, 

hogy az információkat átalakíthassák a számukra megfelelő formátumra 

● a szükséges könyveket és tananyagokat érdemes már korán elérhetővé tenni, hogy 

elegendő idő álljon rendelkezésre a feldolgozáshoz, ha szükséges, auditív formátumban 

vagy Braille-írással 

● látássérült hallgatók esetében a tanítási stílusnak „verbálisnak” kell lennie 

● a táblára és a digitális (pl. PowerPoint) előadás tartalmát szóban is el kell mondani írt 

szavakat 

● figyelembe kell venni, hogy a látássérült hallgatók általában lassabban hajtják végre az 

olvasási feladatokat, mint más hallgatók  

● a tanulók általában segítő technológiák segítségével férhetnek hozzá az online 

tananyagokhoz. 

● tapintható ábrák is használhatóak, ha szükséges 

Értékelésük során nem szükséges csökkenteni a követelményeket, viszont a dolgozatokat 

szükséges kinagyítani, vagy igény esetén Braille-írással ellátni, valamint többletidőt adni rá.  

Tanulásban akadályozottak 

Az értelmi fogyatékosság egy komplex jelenség. Hazánkban súlyosság szerint két alcsoportot 

különítünk el (Kovács, 2015): 

1. tanulásban akadályozottság (enyhe értelmi fogyatékosság) 

2. értelmi akadályozottság (a középsúlyos, a súlyos és igen súlyos fokú értelmi 

fogyatékosság).  

Normál iskolákban kevésbé jelennek meg az értelmi fogyatékosok tanulók. Ők azok, akiknek 

az IQ tesztekben nyújtott teljesítménye 70 pont alatt lesz. Azok a gyerekek és fiatalok, akiknél 

fejlődésbeli hiányosságok, a központi idegrendszer sérülése vagy szociokulturális depriváció 

miatt bekövetkező csökkent intelligencia- teljesítmények az iskolai tanulást oly mértékben 
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befolyásolják, hogy a tananyag felfogása, megőrzése és feldolgozása nem az életkornak 

megfelelő szinten történik.  

Az értelmi fogyatékosság hátterében számos tényező állhat. A leggyakoribb okok a 

következőek (Csákváry & Mészáros, 2012): 

● egyetlen gén rendellenessége, 

● kromoszóma-rendellenesség (pl. Down-szindróma), 

● hiányos táplálkozás magzati kórban, 

● az anya terhesség alatti fertőző betegségei (pl. rubeola, HIV, szifilisz), 

● az anya terhesség alatti szerhasználata (pl. drog, alkohol), 

● koraszülöttség, 

● születés utáni ólomnak való kitettség, 

● születés utáni agyvelőgyulladás (encefalitis) vagy agyhártyagyulladás (meningitis), 

● születés utáni koponyasérülés, 

● súlyos elhanyagolás vagy depriváció. 

Az enyhe fokú értelmi fogyatékosság oka nehezen meghatározható, az esetek többségében az 

oki tényező ismeretlen marad. A mérsékelt, illetve súlyos fokú esetekhez viszonyítva kisebb 

számban mutatható ki méhen belüli, illetve szülés alatti ok a háttérben. A szülés utáni eredet 

ritka (Szekeres, 2013). 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében különösen magas a lemorzsolódás veszélye is. 

A tanítási folyamat során a következő szempontokra szükséges kiemelt figyelmet fordítani 

(Szekeres, 2014): 

● korai azonosítás 

● támogatás, támogató attitűd a pedagógustól, amely az egyéni igényeknek és 

szükségletek alapján segíti a tanulót az iskolában és az iskolán kívül is  

● didaktikai sokszínűség, vagyis rugalmas módszerek alkalmazása, az oktatás a diák 

tudásához történő igazítása, a tanulási környezet megfelelő kialakítása, tanulási 

technikák tanítása (memorizálás, teszt kitöltéséhez stratégiák stb.), extra tanulási idő és 

lehetőségek biztosítása  

● viselkedési támogatás, pozitív interakciók kiépítésének, a célok megfogalmazásának, a 

konkrét lépések megtervezésének, a kihívások anticipálásának, a megfelelő érzelmi 

válaszok kivitelezésének megtanítása, szem előtt tartva azt a tényt, hogy a tanárok 
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különböző viselkedési mintákhoz és szociális képességekhez modellként tudjanak 

szolgálni. 

● személyre szabott oktatás, személyes kapcsolatok kialakítása a kortársakkal és a 

felnőttekkel, szabadidős tevékenységekbe való bekapcsolódás lehetősége, a diákok 

motiválása, tanulási környezet személyessé tétele 

● releváns oktatás, olyan tantervek alkalmazása, amely a gyermek életvitelét, későbbi 

munkavállalását is segíti, és felfedezheti azt, milyen kapcsolat áll fenn jövőbeni tervei 

és iskolai tanulmányai közötti.  

Általánosságban véve mi segíthet a különböző típusú betegségekkel rendelkező 

gyermekeknek? 

● gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

● a fejlesztő nevelés 

● a szakértői bizottsági tevékenység 

● a nevelési tanácsadás 

● a logopédiai ellátás 

● a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

● a konduktív pedagógiai ellátás 

● a gyógytestnevelés 

● az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

● a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

● szülőkkel való kapcsolattartás 
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5. Tehetséges tanulók 

“A tehetség egy lehetőséget, potenciált, ígéretet jelent arra, hogy valamelyik emberi 

tevékenységi körben olyan kiemelkedő teljesítményt hozzon létre, amely társadalmilag 

hasznos, és amely megelégedettséggel, sikerélménnyel jár elérője számára (Czeizel, 1997). 

Czeizel a következő kategóriák mentén csoportosította a tehetségeket: 

● Potenciális tehetség –giftedness (Tehetségígéret)  

● Megvalósult tehetség –talent – talentum  

● Géniusz –párját ritkító tehetség 

Tehetségmodellek 

A tehetségmodellek esetében megkülönböztethetünk egytényezős és többtényezős 

tehetségmodelleket.  

Az egytényezős tehetségmodellek alapja az, hogy a tehetség fogalmát egy dimenzió mentén 

ragadják meg. Wechsler (1974) az intelligenciát helyezte a tehetség középpontjába, amelyről 

azt vélte, hogy egyfajta értelmezési, helyzetfelismerési képesség, valamint a megfelelő 

viselkedés megválasztásának képessége. Spearman (1904) úgy gondolta, hogy létezik egy 

általános képesség amelyet általános intelligenciának nevezzük (g-faktor). Thurstone (1938) 

szintén általános intelligenciáról beszél, ezen belül pedig hét elsődleges intelligenciatényezőt 

nevezek meg, melyek a következőek: 

● a szókincs folyékonysága (sok szó jut eszünkbe) 

● a verbális felfogás (következtetés a szavak jelentésére) 

● számok számolási képesség (aritmetikai feladatok) 

● memória (új ismeretek megjegyzése) 

● indukció (az információ megvizsgálása, abból egy szabály levezetése) 

● térbeli percepció (a térben lévő tárgyak vizualizálása) 

● a percepció sebessége (felismerés). 

Gardner hét, majd nyolcféle intelligenciát különít el, amelyhez tehetségterületek 

kapcsolathatóak: 

● nyelvi 

● zenei 

● matematikai-logikai 

● vizuális-téri 
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● testi-mozgásos 

● szociális-interperszonális 

● intraperszonális 

● környezeti.  

A többtényezős tehetségmodellek alapfeltételezése az, hogy a tehetség több faktor együttállása 

során bontakozhat ki.  

Cattel (1971) folyékony és kikristályosodott intelligenciát különböztet meg. A folyékony 

intelligencia az a típusú intelligencia, amely segítségével helyesen, deduktívan és induktívan 

tudunk érvelni. A kikristályosodott intelligencia ezzel szemben az a tényező, amelyet a 

probléma megoldásra és realizálása alkalmazunk (Balogh, 2004). 

Renzulli (1978) elméletében a tehetség fogalmát az átlagon felüli képességek a feladat iránti 

elkötelezettség és a kreativitás metszeteként jellemezte. Az átlag feletti képességek a magas 

szintű gondolkodást és fejlett képességeket jelölik. A kreativitás a probléma helyzetekben az új 

megoldásokat találó a szokásostól eltérő, azaz divergens gondolkodásmódot jelenti. A feladat 

iránti elkötelezettség pedig a magas szintű teljesítmény iránti motivációra utal magába foglalva 

az érdeklődést verseny szelleme és kitartást. Később Renzulli az átlagon felüli képességek 

csoportját szétválasztotta általános és specifikus képességekre, utóbbi a Gardner-féle 

csoportosítást követi.  

 

4. ábra. A Renzulli-féle (1978) tehetséget leíró háromkörös tehetségmodell 

Mönks (1992) a környezeti faktorok bevonásával egészítette ki Renzulli modelljét. A tehetség 

kibontakozása tehát továbbra is a motiváció a kreativitás és a kivételes képességek 
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metszeteként történhet meg, ugyanakkor ebben olyan környezeti faktorok szerepe is jelentős, 

mint az iskola, a társak és a család. A család az elsődleges szocializációs színtér, így az itt 

kapott értékek alapvetően befolyásolják a gyermek személyiség fejlődését és a tanuláshoz való 

viszonyát. Az iskola, és ezen belül a pedagógus szerepe is jelentős, mivel ő tudja megnyitni a 

kapukat a tehetséges tanuló előtt, segíthet a tehetség felismerésében és fejlesztésében egyaránt, 

a kortársak pedig katalizátorok a folyamatban.  

 

5. ábra. Mönks tehetségmodellje 

Piirto (1999) modelljében részletesebben tárgyalja a tehetség kibontakozásához szükséges 

faktorokat. A tehetség összetevői a genetikai alapok, az emocionális aspektus, amely a 

különböző személyiség tényezőkre személyiségjegyek re vonatkozik, a kognitív aspektus, 

amely az intelligenciára utal, valamint a speciális területek, amelyek a kifejezett tehetséghez 

kapcsolódnak. Ötödik elemként a környezeti aspektust jelenik meg, amely magába foglalja a 

családot, az iskolát, a közösséget és kultúrát, valamint a gyermek nemét és a véletlen 

lehetőségeket.  
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6. ábra. Piirto tehetségmodellje 

Czeizel (1997) 4*2+1 faktoros tehetségmodellje is a Renzulli modellből indul ki. A tehetség 

egyik oldalról a genetikai adottságok, másik oldalról pedig a környezeti tényezők együtt 

állásából fakadóan alakulhat ki. A négy genetikai adottság az általános értelmesség, aspecifikus 

mentális adottságok, a kreativitás, illetve a motiváció, míg A négy környezeti tényező a család, 

az iskola, a kortárs csoportok, és az általános társadalmi környezet és az ehhez kapcsolódó 

elvárások, lehetőségek és értékrend. Czeizel többletfaktorként jelenítette meg a sors faktort, 

amely a véletlen, sorsszerű tényezőket tartalmazza, amelyek jelentősen befolyásolhatják a 

tehetség kibontakozását (például a család és történelmi kor, ahová a gyermek születik, betegség 

stb.) 

 

6. ábra. Czeizel (1997) tehetségmodellje 
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Gagné (1991) megkülönböztet szunnyadó és megvalósult tehetséget. A szunnyadó tehetség 

“olyan kompetencia, amely az emberi adottságok valamilyen területén vagy területein 

jelentősen felülmúlja az átlagot” (Heller et al., 1993, p. 27), a megvalósult tehetség pedig a 

különböző adottságok és interperszonális valamint környezeti katalizátorok interakciójának 

fejlődési terméke (Gagné, 1991, p. 66). A szunnyadó tehetség képesség területei sokfélék 

lehetnek, például intellektuális, kreatív, szocio-affektív, perceptuális/motoros, egyéb. a 

tehetség megvalósulásának területe is sokféle lehet, például iskolai, stratégiai játékok terén 

megmutatkozó, technológiai, művészeti, társadalmi, üzleti, sport. A tehetség kibontakozásában 

különböző katalizátorok vesznek részt, ezek egy része intraperszonális (pl. fizikai, 

pszichológiai), másik részük pedig környezeti (pl. körülmények, személyek, feladatok, 

események).  

 

 

7. ábra. Gagné (1997) tehetségmodellje 

A tehetségfejlesztésben háromféle fő stratégia létezik (Tóth, 2005): 

1. gyorsítás, léptetés: a tanulmányoknak a szokásosnál rövidebb idő alatt történő 

elvégzését jelenti, több formája van: korai felvétel az iskolába, osztályugrás, 

teleszkopizálás (2 év alatt 3 év anyagának az elvégzése), de csak ha a tanuló fizikálisan, 

emocionálisan és szociálisan érett erre 
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2. gazdagítás, dúsítás: az az eljárás, amikor a tehetséges tanuló az érdeklődési területének 

megfelelően a tantervi anyagot meghaladóan kap képzést. Léteznek olyan kiemelő, 

kihúzó (pull-out) programok, amikor a tehetséges tanuló a hét egy napján speciális 

képzésben vesz részt 

3. elkülönítés: a tehetségesek számára külön iskolákat, illetve a normál iskolán belül külön 

osztályokat hoznak létre, előnye az intenzív képességfejlesztés, de kiélezi a 

versenyhelyzetet és elszigetelődéshez vezethet  

A tehetséges gyerekek mutathatnak ADHD jellegű tüneteket anélkül, hogy a zavar ténylegesen 

fennállna. Gondoljunk csak arra, hogy a tehetségesek több információt fogadnak be, és 

gyorsabban dolgozzák fel azokat, szokatlanul nagy energiával rendelkezhetnek, s egyszerre 

több dolgot is csinálhatnak.  

A következő aspektusokat szükséges figyelembe venni a tehetséges gyerekekkel történő 

foglalkozás során (Dávid et al., 2014): 

● célszerű nagyobb szabadságot biztosítani nekik abban, hogy a saját érdeklődési 

körüknek megfelelő témákban jobban elmerüljenek 

● néha jó csoportos tevékenységek tervezése, mert igy új gondolatokat merítenek 

● olyan válaszokat várjunk tőlük, mint a terület szakértői, azaz nézzenek utána 

Milyen gyakorlati aspektusokra szükséges odafigyelni? 

1. Fel kell ismerni a gyerek fejlesztésre érdemes kivételes képességét, amelynek a 

kultúránkban hasznosnak tartott képességeknek kell lennie. Ugyanakkor a tehetség 

felismerése nem elegendő, mert önmagában a kivételes képesség nem garantálja a 

sikeres jövőt 

2. A tehetséges tanulókra jellemzőek az erős figyelem-összpontosítást elősegítő 

személyiségvonások és a nyitottságra képessé tevő tulajdonságok. Sokszor birtokolnak 

olyan egymást kiegészítő személyiségvonásokat, amelyek együttesen az autotelikus 

személyiség egy-egy jellemzőjét alkotják, amelyek a magas szintű fejlesztéshez 

elengedhetetlenek. 

3. A tehetség kibontakoztatása könnyebben történik meg, ha olyan szokásokat sajátítanak 

el, amelyek alkalmasak kivételes képességeik fejlesztésére. Ez azt jelenti, hogy 

megtanulják a figyelmüket befolyásolni (jobban koncentráltak az iskolai munkára és 

lazábbak a társas kapcsolatokban). Hangulatuk általában rosszabb társaikkal 

összevetve, hiszen sok időt töltöttek magányosan vagy hasznos tevékenység közben, 
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ezt a rosszabb hangulatot azonban megtanulják kezelni és a hasznos tevékenység 

közben boldogabbnak, aktívabbnak és motiváltabbnak ítélték magukat. Meg kell 

tanulniuk tehát az energiájukat optimálisan használni.  

4. A tehetséges tanulók szexuális magatartása konzervatívabb, mint átlagos társaiké, és 

tisztában vannak azzal, hogy társaikkal, barátaikkal tartott nagyon élénk kapcsolat a 

hasznos tevékenység rovására mehet, ugyanakkor úgy vélik, hogy tehetségük 

fejlesztésére nem jut elég idő, ha a barátokra vagy az ellenkező nemű fiatalokra sok időt 

szánnak. A hatékony mentor kompetenciái: 

5. Azok a családok segítik elő a kivételes képességek fejlesztését, amelyek támogatóak, 

de az erőt próbáló feladatokra is lehetőséget adnak. Általános érvényű az a megállapítás, 

hogy akik integráltnak és differenciáltnak érezték a családi légkörüket, több otthon átélt 

flow-élményről és jobb lelki állapotról számolnak be, és az iskolában is boldogabbnak 

és éberebbnek éreik magukat, illetve a figyelmüket is jobban tudják koncentrálni 

6. A tehetséges fiatalok legjobban az olyan tanárokat szeretik, akinek érzik a jóindulatát, 

a segítőkész figyelmét, és aki maga is odaadással foglalkozik a tárgyával, hiszen az 

ilyen típusú tanár folyamatosan figyel rájuk és számíthatnak a támogatására. A 

harmonikus tanár-diák kapcsolat az alapvető iskolában jelentkező pszichológiai 

mechanizmusok mellett a tehetség kibontakozásában is jelentős szerepet játszik.  

7. A tehetség fejlesztéséhez az érzelmileg ható és a tárgyiasabb ösztönzők egyaránt 

szükségesek. Az elmélyedt foglalkozás gyakran erős pozitív érzelmeket vált ki a 

tanulókból, ezzel pedig úgy érzik, hogy a távlati céljaik megvalósítását segítik elő. 

Szükséges tudni, hogy a gyerek mivel foglalkozik szívesebben, hiszen ehhez lehet a 

távlati célokat szolgáló, erőt próbáló feladatokat hatékonyan hozzárendelni. 

8. A tehetség fejlesztése csak úgy lehet sikeres, ha tökéletes élményt (autotelikus élményt) 

nyújt, amely majd arra ösztönzi a tanulót, hogy újra átélje ezt az állapotot. Ez fenntartja 

a motivációt és elkötelezettséget, a perzisztencia (kitartás) egyik legfontosabb 

előmozdítója pedig az, hogy a tanuló élvezze a tevékenységet.  

Mentorálás, e-mentorálás 

A tehetséges tanulók kibontakozását mentorok is segíthetik. A hatékony mentor kompetenciái 

a következőek (Dávid et al., 2014): 

 Intellektuális kompetencia 
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 Megfelelő szintű energia a konzultációval járó érzelmi és fizikai igénybevételre 

 Flexibilitás 

 Támogató attitűd 

 Önismeret, önreflexió és fejlődés 

A mentorált készségeinek fejlesztését támogató módszerek, eszközök: 

 A pedagógusok szerepe jelentős a tehetségek felismerésében és gondozásában 

 A mentorálás keretezése: az alapok tisztázása,optimális felelősségvállalás (ne 

legyenek túlzott elvárások a diák/szülők felől), a mentorálási feladatok végzésének 

rendje, csoportos/egyéni foglalkozásmódok tisztázása 

 Iskolai mentorálás során fontos a célok megfogalmazása, a tanulási és mentorálási 

terv létrehozása, a brainstorming (ötletbörze) elősegítése, reflexiós napló készítése, 

a mentor és a mentorált kölcsönös értékelése. 

Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap az e-mentorálás. Előnye, hogy több lehetőség válik 

elérhetővé a tehetséges fiatalok számára és nincsenek földrajzi határok és korlátok. A diákok 

többféle életpályával, életstílussal és kultúrával ismerkedhetnek meg. Az online tanulási fórum 

erősíti az önálló tanulást, fiatalabb korosztálynál is alkalmazható. Gyakran olcsóbb a 

hagyományos formátumhoz képest. A diákok teljes felelősségükkel részt vesznek, ami a tanár 

munkáját megkönnyíti, a diákok felelősek a saját érdeklődésüknek megfelelő projektért és 

ilyenkor hatékonyabban tanulnak. Ebben az esetben mindenképp szükséges egy stabil, jól 

működő internetkapcsolat, valamint ilyen formátumban is szükséges az életkor, műveltség, 

készségek figyelembe vétele. Különösen jó megoldás, ha nincs vagy csak kevés lehetőség adott 

a fizikai kapcsolat fenntartására (pl. a 2019-es koronavírus pandémia). 

Fontos, hogy a tervezés reális alapokon történjen meg és elérhető célok felállítására kerüljön 

sor. A magánélet védelme és a titoktartás ebben az esetben is elengedhetetlen. Szükséges 

továbbá megfelelő internethozzáférés, technológia, emberi háttér, és természetesen elegendő 

idő.  
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6. Tanulási zavaros tanulók 

Kirk & Bateman, (1962) eredeti definíciója szerint: A tanulási zavar olyan elmaradás, 

rendellenesség vagy megkésett fejlődés a beszéd, olvasási, írási, számolási folyamatokban vagy 

más iskolai tantárgyakban, amelyet lehetséges agyi diszfunkció és/vagy emócionális vagy 

viselkedési zavar által okozott pszichológiai hátrány eredményez. Nem értelmi fogyatékosság, 

érzékszervi hiányosság, kulturális vagy oktatási tényezők okozzák. 

A tanulási korlátok tekintetében korábban már említettük a tanulási nehézségek, tanulási 

zavarok és tanulási akadályozottság jelenségét (lásd. 1. fejezet). A tanulási zavar tárgyalásakor 

mindenképp szükséges megemlíteni a részképességzavarok fogalmát is. A részképességek a 

komplex teljesítmények (olvasás, írás, számolás) elsajátítását és kivitelezését lehetővé tevő 

kognitív (megismerő) és motoros (mozgásos) funkciók. E két területen mutatkozó deficit a 

részképességzavar, amely az intelligenciaszinttől független.  

5. táblázat: A részképességzavarokra jellemző problémák 

A kognitív funkciók zavarai A motorium zavarai 

Percepciós zavarok (az egyensúlyrendszer, 

az auditív rendszer, a vizuális rendszer és a 

taktilis-kinesztetikus [tapintás és saját test 

érzékelése] rendszer zavarai 

Az izomtónus zavarai  

Figyelemzavar A nagymozgások zavarai 

Emlékezeti problémák A finommotorika zavarai 

A gondolkodás zavara  A cselekvés tervezésének, irányításának 

zavarai  

Percepciós zavarok Hiperaktivitás 

A tanulási elmaradások a szakirodalomban a probléma elnevezésére különböző kifejezésekkel 

találkozhatunk (Balogh, 2006): 

 specifikus tanulási zavar (specific learning disability); 

 tanulási zavar (developmental disorder or disability); 

 minimális agyi károsodás (minimal brain damage); 
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 minimális cerebrális diszfunkció (MCD); 

 tanulási alkalmatlanság (learning disability); 

 hiperaktivitási szindróma (hyperactivity syndroma); 

 sajátos fejlődési elmaradottság; 

 specifikus fejlődési zavar. 

 

A főbb tanulási zavarok kialakulásban 3 tényező játszik szerepet (Gaddes, 1980): 

1. fiziológiai 

2. pszichológiai 

3. környezeti 

 

 

8. ábra: A tanulási zavarok hátterében álló tényezők Morton-Frith modellje alapján 

 

A tanulási zavaros tanulóknál az alapvető pszichológiai folyamatok tekintetében zavar 

mutatkozik. Nehézségek vannak a tanulásban, főleg az alapképességek terén. Fontos kiemelni, 

hogy a probléma nem magyarázható értelmi fogyatékossággal, látási vagy hallási 

korlátozottsággal érzelmi kiegyensúlyozottsággal vagy hátrányos helyzettel, mivel a probléma 

a központi idegrendszer rendellenes működésével függ össze. Azok a tanulók tartoznak ebbe a 

csoportba, akik az iskolai alaptárgyakból azért nem tudnak kielégítően teljesíteni, mert ezeknél 

a tárgyaknál nehézséget jelent nekik a koncentrálás, az információ felvétele, feldolgozása és 

hasznosítása, bár általános intelligenciájuk ezt nem indokolja.  
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Általában véve a tanulási zavaros tanulók a következő közös iskolai jellemzőkkel 

rendelkeznek: 

6. táblázat: A tanulási zavarok általános, valamint iskolai tünetei (Gyarmathy, 1998) 

Általános tünetek Iskolai tünetek 

● egyensúlyérzékelés zavara és a 

bizonytalan testséma 

● téri orientáció zavara 

● nagy és finommozgás koordinációjának 

zavara 

● alakfelismerési zavar, térbeli relációk 

helyes felismerésének nehézsége 

● gyenge ritmusérzék 

● rossz beszédhang megkülönböztető 

képesség 

● csak az egyszerre jelenlévő ingereket 

tudja hatékonyan feldolgozni, az 

egymásutániság felépítése nehézséget 

jelent 

● kapkodás, kiszámíthatatlan viselkedés, 

● nem tartós figyelem, 

● nagyon lassan dolgozik vagy 

villámgyorsan dolgozik rengeteg hibával, 

● hanyagul készíti el házi feladatát, 

● nincs tisztában a tanulás metodikájával, 

● frusztrációs toleranciája alacsony, 

● teljesítményhelyzetben leblokkol, 

● szabadidejével nem tud mit kezdeni 

 

 

Zsoldos Márta és Sarkady Kamilla (1999) hangsúlyozzák, hogy a tanulási zavart meghatározó 

definíciónak kellően tágnak kell lennie, s integrálni igyekeznek a különböző megközelítéseket. 

A szerzők az alábbi 4 kritérium alapján határozzák meg a tanulási zavar fogalmát: 

1. A tanulási potenciál és a tanulási eredményesség, ill. az intelligenciaszint és az iskolai 

teljesítmény közötti eltérés. 

2. Kóreredete gyakran neurológiai deficit, még akkor is, ha csak áttételesen mutatható ki. 

3. A tanulási zavar jellegzetes kognitív pszichológiai tünetegyüttesben nyilvánul meg, 

melynek hátterében a kölcsönösen egymásra ható részképességek diszfunkciója áll. 

4. A tanulási zavart jellegzetes magatartáskép kíséri, melynek két leggyakoribb 

megnyilvánulása a figyelemzavar-hiperaktivitás és a másodlagos neurotizáció. Az 

utóbbi a sorozatos tanulási kudarcok hatására jön létre.  
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A korai felismerés szerepe kiemelkedő. Már óvodás korban is felismerhető a következő jelek 

alapján (Gyarmathy, 2007): 

1. Rendezetlen, bizonytalan mozgás - egyensúly, térorientációs és testséma problémák. 

2. Kialakulatlan oldaliság - testséma és térorientációs zavar. 

3. A gyermek nem tudja követni a mozgásokra vonatkozó utasításokat, még akkor sem, 

ha bemutatják neki - testséma, térorientációs zavar, elmaradás a nagymozgások 

szintjében. 

4. Figyelmetlenség - belsô rendezetlenség, az egymásutániság felfogásának nehézsége, 

elterelhetôség, összefüggésben lehet az egyensúlyrendszer gyengeségével. 

5. Rossz ceruzafogás - testsémazavar, finommozgási nehézségek. 

6. Kusza rajzok, elmaradott rajzszint, a rajzolás elutasítása - térorientációs zavarok, a 

finommozgás fejletlensége. 

7. Artikulációs problémák - beszédhang-megkülönböztetési nehézségek, sorbarendezési 

problémák. 

A tanulási zavaros tanulók esetében családi halmozódás figyelhető meg (30-40% más rokonnál 

is fennáll). Bármely szociokulturális helyzetben felléphet, tehát a szociális helyzettől független. 

Nemi különbség kimutatható, mivel a fiúk körében háromszor gyakrabban jelenik meg 

valamilyen tanulási zavar.  

A gyakorlatban legtöbbször a tanulási zavarok tekintetében a diszlexiával, diszgráfiával és 

diszkalkuliával találkozhatunk. Nehezíti a kategorizálást, hogy egyes gyermekeknél csak egy, 

másoknál több területen jelentkeznek problémák, ráadásul bizonyos rendellenességek 

halmozódhatnak is, így például a helyesírás nehézségeihez (diszortográfia) gyakran 

csatlakoznak olvasási problémák, vagy a számolási nehézségeket nyelvi-kifejezésbeli 

nehézségek kísérik (Selikowitz, 1999), emellett 20-25%-uknál ADHD is társul a tanulási 

zavarhoz. 

Diszlexia 

A diszlexia az olvasástanulás terén mutatkozó zavar. A gyermek akkor tekinthető 

diszlexiásnak, amikor olvasásban legalább két évet meghaladó lemaradása van a kortársaihoz 

képest. A diszlexia felnőttkoráig végigkíséri az egyént, aki jellemzően alacsony szintű verbális 

képességekkel rendelkezik, és az olvasásban és helyesírásban is speciális hibák jelentkeznek, 

ahogy a vizuális-téri működésükben is (Babitsné & Horváthné, 2018).  
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A diszlexia kialakulását tekintve lehet fejlődési diszlexia, amely örökletes sajátosság, amely 

mellett természetesen a környezeti faktorok (pl. családi minták) is szerepet játszanak, 

ugyanakkor beszélhetünk szerzett diszlexiáról is, ami valamilyen a szüle-tés előtt, alatt vagy 

után történt enyhe agyi trauma eredményeképpen alakulhat ki. 

Megkülönböztethetünk felszíni és mély diszlexiát.  

7. táblázat: A felszíni és mély diszlexia (Gyarmathy, 2007) 

Mély diszlexia Felszíni diszlexia 

● A fonológiai modul működése nem 

megfelelő (betű-hang megfeleltetés) 

● Csak a képszerűen megragadható 

szavakat tudja kiolvasni 

● Speciális segítséget igényel 

● A betű-hang megfeleltetés nem érintett 

● Bármilyen szöveget, értelmetlen 

szavakat is ki tud olvasni, de csak 

betűzve 

● Fejlesztése egyszerűbb, megelőzhető 

Mindkét típus kognitív eltérésen alapul. Mindkettőnél fontos a képzetalkotási képesség 

megfelelő szintje, az olvasáshoz szükséges képességek fejlesztése, erősítése (auditív, vizuális, 

motoros, kognitív rendszerek) 

Meixner (1995) meghatározása alapján a  

1. Az olvasás és írás terén tapasztalható tünetek  

● betűtévesztések  

● betűkihagyások és betoldások  

● szótagkihagyások és betoldások  

● reverziók (csere)  

● rossz kombinációk  

● elővételezések  

● szóroncsok  

● ismétlések a betűk összeolvasásának súlyos megkésése kezdő olvasóknál a szó 

olvasásának megtagadása  

2. A beszéd terén tapasztalható tünetek  

● gyenge szó- és szövegemlékezet  

● szűk terjedelmű szókincs  

● szegényes mondatalkotás  
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● szóelőhívási, szótalálási nehézség  

● beszéd alaki érintettsége is előfordul  

● gyenge szájtéri tájékozódás 

3. A magatartás terén tapasztalható tünetek  

Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének következtében elsődleges tünetek a 

magatartásban:  

● fáradékonyság  

● zajérzékenység 

● meteorológiai változásra való érzékenység 

● várakozás-késleltetés nehezítettsége 

● fokozottabb támaszigény 

● gyakoribb pihenési szükséglet 

● alacsonyabb fokú monotóniatűrés 

● fokozott igény a világos és érthető szabályrendszerre 

Másodlagos tünetek a magatartásban:  

● iskolai kudarcok következtében csökkent önértékelés  

● beilleszkedési, viselkedési problémák  

● fokozatosan kialakuló közömbösség a teljesítmény elvárások iránt  

● lehangoltság  

● motivációvesztés  

● a tanulás elutasítása 

4. Egyéb területen tapasztalható tünetek  

● rossz ritmusérzék  

● dominanciazavar  

● ügyetlen finommozgások  

● téri orientációs zavarok 

Középiskolásoknál a következő tünetek szembetnőek: 

● Bizonytalan és nehézkes olvasás 

● Eltéveszti a következő sort, kétszer olvassa 

● Szavakat hagy ki 

● Hétköznapi szavakat nem ismer fel 
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● Nehézséget okoz a lényegkiemelés 

● Enciklopédiák, szótárak használata probléma 

● Gyenge szövegértés 

 

Diszgráfia 

Diszgráfia esetében az írás képessége károsodott, a beszédhallási, látási, mozgási, térbeli, 

időbeli analízis és szintézis fejletlensége jellemző. Kialakulásának tekintetében beszélhetünk 

fejlődési diszgráfiáról, amely a fejlődési diszlexiához hasonlóan amely örökletes sajátosság, 

amely mellett természetesen a környezeti faktorok (pl. családi minták) is szerepet játszanak, és 

beszélhetünk agráfiáról, amely az írás szerzett zavara, és amely az írásképesség a központi 

idegrendszer sérülése miatt történő elvesztését jelenti (Babitsné Schveitzer & Horváthné 

Vertike, 2018). 

 

8. táblázat: Az alaki és tartalmi diszgráfia fő jellemzői (Babitsné Schveitzer & Horváthné 

Vertike, 2018) 

Alaki diszgráfia Tartalmi diszgráfia 

Az írás technikai része okoz problémát. 

Az írás tempója lassú vagy kapkodó 

Az írás nehezen vagy teljesen olvashatatlan 

Íráskép rendezetlen, szabálytalan.  

Az íráskép elfogadható, de a helyesírás 

nagyon gyenge 

A diszgráfia általános tünetei a következőek (Nagy, 2004): 

1. az írás-olvasás terén 

 nagy hibaszám az olvasásban és írásban 

 betűtévesztés hasonlóság (vizuális, fonetikai) miatt 

 betű- szótag kihagyás, betoldás 

 megfordítások (b-p, el-le) 

 rossz kombinációk (hibás találgatások) 

 perszeveráció ( nyájas+gyanús→nyanyus) 

 ismétlések 

 szövegértési zavar 
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 hallási diszkrimináció: nehezen tudják megkülönböztetni a szóban a hangokat, 

és összekeverik a hasonló hangzásúakat, betűket és szótagokat hagynak el 

 gyors, de kiolvashatatlan írás vagy nagyon lassú, elfogadható íráskép  

2. a beszéd területén 

 Késői beszédfejlődés 

 Kicsi az aktív szókincs 

 Szótalálási nehézség 

 Gyenge szövegemlékezet 

 Nyelvmozdulatok gyenge utánzása (pöszeség gyakori) 

3. motorikus tünetek 

 Fejletlen ritmusérzék 

 Dominancia zavarok 

 Nehezített testséma kialakulás 

 időben és térbe rossz tájékozódás 

4. Magatartásban 

 Változékony teljesítmény 

 Dekoncentráltság, fáradékonyság 

 védekezés, másodlagos zavarok, kompenzálás 

A diszgráfia gyakori tünetei serdülőknél a következőek: 

 Keveset ír, de lényegre törően 

 Rendezett, de nagyon lassú 

 Rendetlen, tele lehúzásokkal 

 Keveri a kis és nagy betűket 

 Rossz a helyesírása 

 Többet tud annál, mint a mit leír 

 Órán nem tud jegyzetelni 

 Feladatait nem tudja időre befejezni 

Egy speciális társuló zavar lehet a helyesírás zavara, amelyet diszortográfiának hívunk. Ez 

izoláltan is megjelenhet, de általánosságban jellemző, hogy az olvasás zavarával küzdők a 

helyesírásban is hibáznak. Fordítva nem feltétlenül tapasztalható együttjárás, tehát minden 

diszlexiás mutat írásban tünetet, de nem minden írászavaros diszlexiás (Babitsné Schveitzer & 

Horváthné Vertike, 2018). 
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Diszkalkulia 

Olyan akusztikus, verbális, szimbolikus tevékenység, melyet írásban is kifejezünk, olvasva is 

megértünk, valamint mentálisan is alkalmazunk” (Péter, 1984). 

A számolási képesség, egyénileg, standardizált tesztekkel vizsgálva lényegesen alatta marad a 

személy biológiai korra mért intelligenciája, vagy a kor szerinti képzettség alapján 

elvárhatónak. Az előbbi zavar jelentősen kihat az iskolai teljesítményre, vagy a számolási 

képességeket igénylő mindennapi élettevékenységekre. Ha érzékelési deficit van jelen, a 

számolási nehézségek meghaladják az ahhoz rendszerint társuló zavar mértékét (DSM-IV, 

1994). 

A szerzett diszkalkulia (akalkulia) agyi sérülés okán kialakult számolási zavart jelent, míg a 

fejlődési diszkalkulia esetében ilyen jellegû sérülés nem áll fenn a számolási nehézségek 

hátterében Matematika esetében másodlagos diszkalkuliáról is beszélhetünk, amely pszichikai 

reakcióként keletkezhetnek, stressz hatásként, mely a számolással van összefüggésben. Ebben 

az esetben a félelem és szorongás sajátos módon akadályozza a számolási gondolkodást. Ha 

például a hibázást és a helytelen választ az osztály magatartása és a tanár személye 

szégyellnivalónak és megalázónak ítéli, könnyen kialakulhat másodlagos számolási gyengeség 

(Tukacs, 2011). 

9. táblázat: A diszkalkulia tünetei (Dékány & Mohai, 2012, p. 43 alapján) 

Terület Problémák 

szemantikus 

emlékezeti 

deficit 

numerikus tények elsajátításának, előhívásának zavara 

hibás és lassú a fejben és az írásban történő számolás 

problémák a munkamemóriával más feladatokban is  

procedurális 

deficit 

írásbeli műveletek esetében problémák az eljárások alkalmazásával 

komplex eljárásokban nehézséget okoz több lépés sorba állítása 

a végrehajtásban sok hiba található, és a komplex aritmetikai műveleteket 

nehéz megtervezni és végrehajtani 

fejben számolás során is problémák adódnak 

több lehetséges stratégia kiválasztásakor a fejletlenebbet választják 

az eljárások mögött meghúzódó fogalmakat is nehezen értik 
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téri-vizuális 

deficit 

a számjegyek tükrözése, vagy a számjegyek nem megfelelő sorrendű 

használata a számolási feladatokban 

a számok elhelyezése a számegyenesen helytelen 

a tárgyak nagyságszerinti rendezése nehezített 

a téri-vizuális észlelés és emlékezet működésével is lehet probléma  

a téri feladatok megoldása vagy a geometria is nehéz 

számismereti 

deficit 

a bemenetek és kimenetek, illetve azok kapcsolatának zavara 

a számok helytelen írása 

a különböző modalitások közti hibás kódolás 

probléma lehet az absztrakt számmegértéssel, a számrendezéssel vagy 

számolással 

 

A matematikai műveleteken túl a következő területeken tapasztalhatóak eltérések (Babitsné 

Schveitzer & Horváthné Vertike, 2018): 

● térbeli-és saját testen való tájékozódás 

● vizuo-motoros tevékenység , integráció 

● figyelem 

● memória (STM, LTM, munkameória) 

● fogalmi-logikai gondolkodás 

● verbális feldolgozás 

● finommotorika: korátlagtól elmaradó íráskészség 

● Mozgás-beszéd koordináció: megszámlálás, szótagolás 

● Memória: vizuális, és verbális gyenge, a munkamamória és a szeriális emlékezet is 

fejletlen 

● Gyér szókincs 

● Helytelen ragozás 

● Nehezített szövegértelmezés 

● Problémás a fogalmak megnevezése 

● Relációs szavak helytelen használata 

A diszkalkulia tipikus jelei serdülők esetében: 

● Problémás a sorba rendezés 
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● Hasonló formájú matematikai szimbólumok keverése 

● Magas szintű matematikai gondolkodásra képes, de az egyszerű számolásos 

feladatokhoz számológépre van szüksége (!) 

● Nem tud gyorsan fejben számolni 

● A szöveges feladatokat félreérti 

● Képleteket, szabályokat nehezen memorizál 

A tanulási zavar nem egyenlő a tanulmányi eredménytelenséggel 

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy tanulási zavar, legyen az bármelyik típus, nem minden 

esetben azonos a tanulmányi eredménytelenséggel. Érdemes kiemelni, hogy a tanulási zavaros 

gyermekek nem mindig teljesítenek rosszabbul az iskolában, hiszen köztük is vannak 

tehetséges tanulók.  

10. táblázat. A tehetséges tanulási zavaros tanulók jellemzői (Ruban & Reis, 2005, p. 117) 

A tehetség felismerését akadályozó 

vonások 

Erősségek 

Frusztráció Fejlett szókincs 

Tanult tehetetlenség Kivételes analitikus képességek 

A motiváció általános hiánya Magas fokú kreativitás 

Bomlasztó osztálytermi viselkedés Produktivitás (különösen az érdeklődési 

területen) 

Perfekcionizmus Fejlett problémamegoldó képesség 

Túlérzékenység Sokszínű ötletek és megoldások 

A feladatok félbehagyása 

  

Speciális (művészi, zenei, műszaki) 

beállítódás 

A szervezési készségek hiánya Széles körű érdeklődés 

Nemtörődömség a munkában Jó memória 

Gyenge hallási és koncentrációs képességek Erős kritikai érzék 
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A munkamemória és a percepciós 

képességek deficitje 

Távoli dolgok közötti összefüggés, kapcsolat 

meglátása 

Alacsony önértékelés Kivételes érvelőképesség 

Irreális elvárások önmaga felé Feladatelkötelezettség 

Társas készségek hiánya (agresszív vagy 

defenzív viselkedés) 

Tudásvágy, a felfedezés és feltalálás vágya 

  Humorérzék 

  Sokféle speciális képesség 

 

A fejlesztés alapelvek tanulási zavarok esetén: 

● Aprólékosan felépített fokozatosság 

● „Hármas asszociáció”: beszédmotoros emlékkép is van! 

● Sokoldalú gyakorlás 

● Ne maradjon hiba a gyerek szeme előtt! 

● Szorongás oldása, elfogadó magatartás 

● Sokféle színes, kézbe fogható anyag 

● Mozaikszerű órafelépítés 

● Metakognitív módszerek: a tanár segítségével a diák saját tanulási folyamatát szinte 

külső szemlélőként tervezi, irányítja, értékeli, ez alapján próbálja azt minél sikeresebbé 

tenni. A homogén gátlás csökkentése jellemző a módszerre, amely alapján az 

egymáshoz hasonló kiejtésű vagy leírású betűk vagy szavak tanítását időben elkülönítve 

végzi a tanár.  

● Multiszenzoros technikák (MSL) alapja a vizuális, az auditív, a kinesztetikus és a 

tapintásra vonatkozó (taktilis) érzékelési módok aktív és párhuzamos használata. Az 

egyszerre több csatornán érkező információk közül a feldolgozás a diák erősségét 

képező csatornán keresztül történhet meg, a szimultán érkező hasonló tartalmú 

információk erősítik a gyengébb érzékelési módok használatát (Pintz, 2008).  

Javasolt tanári attitűd (Gyarmathy, 1995): 
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1. Vegyünk fel szemkontaktust a gyerekkel, mielőtt szólunk hozzá. Egyszerre minél 

kevesebb utasítást adjunk, és azokat írjuk fel a táblára, írásvetítőre vagy papírra. 

2. Hagyjuk a gyereket, hogy megfigyeljen másokat, mielőtt az új feladattal 

megpróbálkozik. 

3. Kerüljük el az időre mért feladatokat, dolgozatokat, versenyeztetést. Inkább saját 

rekordjait próbálja megdönteni otthon vagy egyéni foglalkozáson. 

4. Lehetőleg szóban mérjük fel tudását, és képességeit az átlagosakhoz és a hozzá hasonló 

nehézségekkel küzdő tanulókhoz viszonyítsuk. 

5. Tartsuk közelünkben, az elterelő zajoktól távol a gyereket, biztosítsunk nyugodt helyet 

munkájához. 

6. Szoktassuk rá emlékeztető listák készítésére elkerülendő az elfelejtésekből adódó 

problémákat. 

7. Kerüljük a nyers memorizálást, inkább összefüggéseket tanítsunk. 

8. Használjunk gyakran humort a kommunikációban. 

9. Engedjük, hogy felfedezze saját problémamegoldó módszereit. Adhatunk nehezebb 

elvonatkoztatást kívánó feladatokat még akkor is, ha más típusú egyszerűbb, 

feladatokkal nem boldogult. 

10. Az anyag keltse fel érdeklődését, esetleg saját szabadidős, otthoni tevékenységéhez 

kapcsolódjon. 

11. Használjunk vizuális és kézzel megfogható, tapintható anyagokat, eszközöket. 

12. Segítsük kompenzációs eszközökkel és technikákkal - helyesírási kéziszótár, írógép 

vagy szövegszerkesztő használata, számológép, esetleg szorobán, magnó a leckék 

megtanulásához, vizualizációs technikák és egyéb emlékezetfejlesztés, számolás előtt 

becsléssel állapítsa meg az eredményt, stb. 

13. Koncentráljunk erősségeire, találjuk meg a sikeres területeit gyenge pontjai helyett. 

Ezeknek a nehézségeknek a korrekciója a 9. éven túl egyre kevésbé hatásos ismétlési 

gyakorlatokkal. Az unalmas feladatok ráadásul igen kellemetlen élményt jelentenek a 

gyereknek, elfordíthatják a foglalkozásoktól. 

14. Biztosítsuk a gyereket arról, hogy nehézségein túl fog jutni. Mondjuk el, hogy nagyon 

sok felnőtt sikeresen kompenzálja ilyen jellegű problémáit. 

15. Mutassunk be alkotókat, olyan felnőtteket, akik az övéhez hasonló hátránnyal 

sikeresekké váltak. Lehet, hogy mindjárt a családjában találunk ilyet. 
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A tanulási zavarok azonosításának problémái 

A tanulási zavarok felismerése és diagnosztizálása nagyon fontos, azonban sok esetben nem 

történik meg időben. Nehezíti a felismerést, hogy bizonyos tünetek egy adott fejlődési szint 

normális velejárói lehetnek. Ha családi halmazódásról van szó, és a szülő is “így nőtt fel”, akkor 

szintén nem kerülnek felismerésre a tünetek. Gyakran előfordul, hogy csak a gyerek észleli a 

problémát, amelyet magas intellektussal próbál kompenzálni. A szociokulturálisan hátrányos 

helyzetű gyerekek „áldiszlexiája” további azonosítási problémát jelent (Pinczésné, 2006). 

Az azonosítás elmaradásának súlyos következményei lehetnek. Ebben az esetben fokozott 

veszélyeztetettség áll fenn krónikus depresszióra, személyiségváltozásra (ingerlékenység, 

indulatosság, változékony hangulat, gyakori panaszkodás), de tapasztalható lehet csökkenő 

étvágy, energiacsökkenés, az érdeklődés elvesztése vagy beszűkülése, az alvási ritmus 

változása, alacsony önbecsülés, koncentrációs problémák, kétségbeesettség, vagy akár 

öngyilkossági utalások. 
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7. ADHD-s tanulók és autista tanulók 

ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) 

A tudomány mai állása szerint az ADHD neurológiai eredetû fejlõdési rendellenesség (Schaub, 

1998; Jones, 2001), amely az agykéreg nem megfelelõ mûködéséhez vezet. 

Kialakulásában olyan, a magzati fejlõdést károsan befolyásoló faktorok állhatnak, mint a 

terhesség alatti dohányzás, gyógyszer- és alkoholfogyasztás. Az agy eltérõ mûködése egy 

összetett magatartási zavarhoz vezet, amely a végrehajtó funkciók (a célirányos viselkedés, 

gátlás, belső szabályozás, munkamemória, időészlelés, mozgásellenőrzés) zavart működését 

eredményezi (N. Kollár & Szabó, 2004). A családi halmozódás okán kimutatható a genetikai 

tényezők szerepe is. A pszichoszociális faktorokkal (pl. nevelés, családi élet problémái) nem 

áll összefüggésben a kialakulásuk az iker- és örökbefogadási kutatások alapján, valamint 

traumatikus gyermekkori élmények és egyéb stresszforrások sem állnak a háttérben (Pintz, 

2008). 

A hiperaktivitás három típusát különböztethetjük meg: 

● Figyelemhiányos, amit jellemez a károsodott figyelem és összpontosító képesség. 

● Hiperaktív-impulzív a figyelem zavara nélkül. 

● Kombinált forma, mindkettőt magába foglaló (ez a leggyakoribb). 

Figyelemhiányos (ADD) típus tünetei 

● Feledékenység 

● Figyelmetlenség 

● Nem követi az utasításokat 

● Gyakran lemarad feladatvégzéskor 

● Elveszíti dolgait 

● Külső ingerek elvonják figyelmét 

● Tennivaló megszervezése nehézkes 

 

11. táblázat: A hiperaktív-impulzív típus tünetei (Szabó, 2015) 
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Hiperaktivitásra jellemző: Impulzivitásra jellemző 

Gyakran babrál, fészkelődik. 

Elhagyja a helyét. 

Rohangál, vagy ugrál. 

Nehézségei adódnak az önálló, nyugodt 

játékban. 

Izeg-mozog, ha kell, ha nem. 

Túlzottan sokat beszél. 

Kérdés elhangzása előtt kimondja a választ. 

Gondja adódik a várakozással. 

Félbeszakítja mások beszédét. 

 

A hiperaktivitás a különböző életszakaszokban különbözőképpen jelentkezik, amelyekből 

azonban már lehet következtetni a probléma jellegére. 

 

12. táblázat: Az ADHD tünetei a különböző életkori szakaszokban (Szabó, 2014) 

Magzati élet mozgékony, nyugtalan 

Csecsemőkor nehéz” csecsemő, keveset alszik, sokat sír, evésproblémák 

diszharmónikus anya-gyerek kapcsolat 

pszichomotoros fejlődés szokatlan üteme 

Kisdedkor feltűnő mozgásos aktivitás 

szokatlan dacosság 

önfejűség, 

korlátozás, várakozás, fegyelmezés 

Óvodáskor alvásproblémák 

alkalmazkodási nehézségek, konfliktusok 

váratlan érzelmi-indulati kitörések, impulzív viselkedés 

károkozás 

mozgékonyság, koordinálatlan és céltalan mozgás 

csekély kitartás, a szétszórt figyelem 

Kisiskolás kor határok, szabályok próbája, kockázatvállaló viselkedés 
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figyelemkereső magatartás 

sérelmek túlreagálása 

vezető típusú gyerekek 

nincs tekintettel mások szempontjaira 

gyakori konfliktus, befolyásolhatóság 

kitartás hiánya 

Serdülőkor hangulati labilitás 

negatív önértékelés 

teljesítményszorongás 

oppozíciós magatartászavar 

veszélyes és maladaptív cselekedetek 

szerhasználat 

 

Az iskolai tanulmányokkal kapcsolatban írásban és számolásban is problémák jelentkezhetnek. 

Bár gyakran kimagaslóan magas intelligenciával rendelkeznek, ennek ellenére az iskolai 

tanulásban hiperaktivitásuk és/vagy figyelemzavaruk, részképességzavaraik miatt sikertelenek 

(Szücs, 2003). A tanulási nehézségek oka a figyelem zavarában rejlik, mivel olyan specifikus 

figyelemkomponensek zavartak, mint a gondolkodás, felfogás, figyelmi feszültség (Goetze & 

Zentall, 1994; Wender, 1993). Írás esetében a folyamatos vonalak húzása nehéz, rendezetlen, 

kusza íráskép, valamint nehézkes, göcsös írásmód jellemző. Számoláskor gyakoriak a 

tévesztések, mivel szelektív figyelmi teljesítményre lenne szükség, amely sokszor nem valósul 

meg. A tanulók összetévesztik a számoszlop jegyeit, a releváns-irreleváns elválasztása nem 

megy. Nehezen kezdenek neki feladatnak, és az unalmas feladatokat gyakran halogatják. 

Kapkodás és a kitartás hiánya jellemző. Rossz az időérzékük, ami gyakori késésekhez vezet, és 

az előre tervezés is problémákba ütközhet.  

Alapvető sajátosságok, hogy a tanuló kétszemélyes helyzetben jobban teljesít, ismeretlen 

szituációban leblokkol, stresszes szituációban, illetve a mozgása korlátozása esetén a tünetei 

felerősödnek. Hajlamos az aktuális tevékenység, vagy az iskola teljes feladására. Amellett, 

hogy erős fáradékonyság jellemzi, az időjárási frontok, a stressz és a negatív érzések is erősen 

befolyásolják a teljesítményét. A magatartási problémák okán gyakran kerül a bűnbak 

szerepébe, a negatív tanári attitűdök, a büntetés és a fizikai szegregáció pedig további 
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magatartásromlást eredményezhet. Ezek a sajátosságok megnövelik a primer és szekunder 

tünetek nemkívánatos hatásait. 

Az ADHD-s gyermek nagy része (50–80%) tanulási zavarral is diagnosztizált (Silver, 1993). 

További társuló (komorbid) zavarként depresszió, szorongás, passzív agresszió, különbözõ 

addikciók (Whiteman & Novotni, 1995), valamint borderline személyiségzavar és bipoláris 

zavar (NIMH, 1994) is jelentkezhet.  

A tanár sokat segíthet az ADHD-s tanuló fejlesztésében, belső potenciáljának kiteljesedésében, 

valmint tanulmányi eredményességének támogatásában. Ehhez a következő szempontokat 

érdemes figyelembe venni az oktatási-nevelési folyamatban (): 

● átláthatóan strukturált napirend kialakítása 

● egyértelmű szabályok felállítása és azok következetes betartatása 

● a szülők és a pedagógusok közötti mindennapos, kétirányú kommunikáció és 

információcsere  

● egységes otthoni és iskolai elvárásrendszer 

● visszajelzések a szülő irányába a problémák mellett a sikerekről is 

Ahhoz, hogy az iskolai problémákra sor kerüljön, a szülő és pedagógus közötti interakció 

elengedhetetlen. Szükség van a problémás viselkedés részletes feltérképezése, a problémás 

viselkedést kiváltó helyzetek feltárására, a problémás viselkedések repertoárja/listája, a 

megerősítő és fenntartó tényezők meghatározására, a problémás viselkedés pozitív és negatív 

következményeinek feltérképezésére. Meg kell találni azt a megerősítőt, amely hatékony lehet 

a tanuló magatartásproblémáinak csökkentésében és eredményességének támogatásában. Az 

elvárások megfogalmazásánál fontos a reális, megvalósítható célok kitűzése, a nagyobb célokat 

érdemes kisebb célokra bontani. A feladatok időbeli struktúrálása is sokat segíthet, és 

természetesen kiemelt szerepet kap a tanár rugalmassága is a folyamatban (Cseri & Mohácsi, 

2018).  

Mivel az agyi területek is érintettek az ADHD esetében, gyógyszeres kezelés is szükséges. A 

terápiában szerepet játszanak kapnak az agyi ingerületátvitelt segítő gyógyszerek (például 

Ritalin), ahogyan a megfelelő pszichoterápiás kezelések is. A figyelemzavar jobb prognózisú 

és könnyebben kezelhetõ, mint a hiperaktivitás (Balázs, 1999).  

A nem-gyógyszeres terápiák közül ADHD a viselkedésterápiás technikák szerepét érdemes 

hangsúlyozni, mert átfogóan alkalmazhatóak a gyermek otthoni és iskolai környezetében. A 
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kognitív viselkedésterápia lényege a kívánatos viselkedésmódok kialakítása és megerősítése, 

valamint a nem kívánatos viselkedések visszaszorítása, korrekciója, illetve új viselkedésmódok 

kialakítása. A cél, hogy ne a „rossz” viselkedésére kapjon figyelmet (negatív figyelmet) a 

gyermek, hanem a ritkábban előforduló, de „jó” viselkedésére kapjon megerősítést (Mórotz & 

Perczel 2006). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EQ71vgRzCA4 
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Autizmus 

Az autizmus a pervazív fejlődési zavarok egyike, az egész személyiséget érinti, „nem 

megkésett, hanem eltérő jellegű fejlődés” (Jordan, 2007).  

Az autisztikus kórképek általános jellemzői lehetnek (a tünetek változatosak):  

● világszemléletük fejlődése elakad  

● a logikai törvényszerűségeket sajátosan értik meg  

● vonzódnak a monoton rendszerekhez  

● észlelésük rossz, szándékos, koncentrált figyelemre alig képesek  

● ragaszkodnak a megszokottsághoz, állandósághoz  

● kapcsolatteremtési nehézségeik vannak  

● kötődést nem alakítanak ki  

● nem képesek érzelmeket úgy átélni, mint kortársaik  

● társas kapcsolataikban elkülönülés vagy szokatlan közeledés, egyoldalú interakció 

jellemzőek  

● nincs bennük fantázia, kreativitás  

● sztereotip, ismétlődő tevékenységeik, hobbijaik vannak  

● tanulásuk akadályozott  

● nehezen tűrik az új helyzeteket, személyeket, környezetet; a változásokra daccal, 

haraggal, dühkitörésekkel, agresszióval reagálnak  

● kényszeresen gyűjtenek bizonyos tárgyakat, azokhoz feltűnően ragaszkodnak  

● magatartásuk ösztönvezérelt,  
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● öntörvényű bizzarériák jellemezhetik a beszéd, mozgás, viselkedés terén is 

Hátterében állhatnak prenatális és perinatális faktorok (pl. veszélyeztetett terhesség, 

vércsoport-összeférhetetlenség, terhesség alatt történő gyógyszerszedés, vírusfertőzések, nehéz 

vagy elhúzódó szülés, oxigénhiány), az idegrendszeri fejlődés deficite (neurokémiai zavarok, 

strukturális anomáliák is előfordulnak, például az agytörzs, temporális lebeny, cerebellum, 

frontális lebeny, corpus callosum területének károsodása), genetikai tényezők (családi 

halmozódás, anyagcserezavarok, Fragilis X szindróma, Neurofibromatosis stb), egyéb okok 

(például mérgezés). Fontos azonban megjegyezni, hogy a mai napig nem mutatható ki egyetlen 

specifikus biológiai ok, és a betegség pontos kialakulását sem sikerült leírni (Kovács & 

Simonics, 2009). 

Az érintettek többsége egész életen át egyénileg változó körű, de folyamatos támogatásra 

segítségre, ellátásra, védelemre szorul. Alacsonyabb értelmi és nyelvi színvonal mellett az 

autizmussal élő személyek jellemzően nem képesek önálló életvitelre, folyamatos teljes körű 

segítségre szorulnak. 

Az autizmust rendszerint az autisztikus triász meglétével definiálják. Ennek tünetei nem 

feltétlenül egyszerre, egy időben jelentkeznek és nem jellemzőek minden autistára. 

Jellemző tünetei (Autism Europe, 2008): 

● autisztukus magány 

● a kétirányú szociális interakciók kvalitatív zavara 

● a kommunikáció kvalitatív zavara 

● beszűkült érdeklődés és sztereotípiák 

Az autizmusnak számos típusa létezik, amelyek a következőek (BNO-10): 

Gyermekkori autizmus 

Ebben az esetben az abnormális vagy károsodott fejlődés 3 éves kor előtti kezdődik, 

pszichopatológia szempontjából reciprok szociális interakciók, kommunikáció, korlátozott, 

ismétlődő sztereotip viselkedés jellemző. Számos nem specifikus probléma észlelhető, mint 

fóbiák, alvás és táplálkozási zavarok, dührohamok, (önmaga felé irányuló) agresszió. 

Atípusos autizmus 

Ebben az esetben az abnormális és károsodott fejlődés 3 éves kor után kezdődik, és az autizmus 

diagnózisához szükséges a pszichopatológiai abnormalitások közül (reciprok szociális 

interakciók, kommunikáció, és korlátozott, ismétlődő sztereotip viselkedés) valamelyik nem 
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teljesül annak ellenére, hogy a másik egy vagy két területen jellegzetes rendellenességek 

figyelhetők meg. Súlyosan retardált egyéneken és a receptív nyelv meghatározott, súlyos 

fejlődési zavara esetén nagyon gyakori az atípusos autizmus. 

Rett-szindróma 

Csak lányok esetében alakul ki a normál fejlődést követően a 7. hónap és a 24. hónap között 

indulva: jellemző tünetek a beszéd, a motoros készségek, a kézhasználat részleges vagy teljes 

elvesztése, célirányos kézmozgások elvesztése, valamint a fej növekedésének lassulása. A 

szociális és játékfejlődés érintett, de a közösségi érdeklődés megtartott. 4 éves kor körül 

törzsataxia és apraxia kezd kialakulni, és ezt követően gyakran choreoatetoid mozgászavar. 

Súlyos mentális retardatio majdnem mindig elkerülhetetlen szövődmény. 

Egyéb gyermekkori dezintegratív zavar 

Sajátossága, hogy teljesen normális fejlődési periódust követően alakul ki a pervazív fejlődési 

zavar, amelynek okán rövid idő (pár hónap) alatt a különböző fejlődési területeken számos, 

addig elsajátított készség elveszik, továbbá a környezet iránti általános érdeklődés is 

megszűnik. Ismétlődő stereotyp motoros mannerismus és a szociális interakcióknak 

autizmushoz hasonló abnormalitásai alakulnak ki.  

Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral társuló túlzott aktivitás 

A súlyos mentális retardationban szenvedő gyermekek (IQ 50 alatt), akik hiperaktívak, jelentős 

problémákkal rendelkeznek a figyelem és sztereotip viselkedés tekintetében. A stimuláns 

gyógyszerek nem hatásosak náluk, ellentétben a normál IQ-val rendelkezőkkel. A serdülőknél 

a túlzott aktivitást a semmittevés válthatja fel. Gyakran társul globális vagy specifikus fejlődési 

késéssel (zavarral).  

Asperger-szindróma 

Bizonytalan nosologiai tétel, megtalálható az autismusra jellemző reciprok szociális 

interakciók minőségi abnormalitása, amihez az érdeklődés és az aktivitások korlátozott, 

ismétlődő, sztereotip repertoárja társul. Ebben az esetben nincs szó a nyelvi vagy kognitív 

fejlődés késéséről vagy retardációjáról. Az Asperger-szindrómás gyerekek más nagyon hamar 

magas szókinccsel rendelkeznek, azonban sok esetben nehézségük van a humor, irónia 

valamint a csipkelődés értelmezésével. Gyakran társul kifejezett ügyetlenséggel. Határozott 

tendencia észlelhető, hogy az abnormalitások egészen a serdülőkorig vagy a felnőttkorig 

fennálljanak.  
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Jellemző tünetei (Kovács & Simonics, 2009): 

● nehezen fejezik ki érzelmeiket 

● nehezen létesítenek kapcsolatot, nem szeretik a szemkontaktust 

● gépszerű, érzelemhiányos beszéd vagy ennek pont az ellentéte az éneklős-affektált 

● rutinhoz való kényszeres, görcsös kapaszkodás 

● különböző tárgyak iránt tanúsított megszállott érdeklődés 

● dolgok iránt tanúsított érzékenység: hang, fény, szín, ételek 

● ügyességet igénylő területeken 

Az autizmus esetében (bármely típusról van is szó), mindenképp szükséges a terápiás kezelés. 

Az ajánlások közt szerepe a vizuális támogatás, a viselkedéses megközelítés, a strukturált 

oktatás, a kiegészítő terápiák, valamint a szülő/család bevonása a terápiás folyamatba.  

Az autisták fejlesztésére számos terápiás módszert dolgoztak ki, a legfontosabbak a teljesség 

igény nélkül a következőek: 

13. táblázat: A leggyakrabban alkalmazott terápiák (Saját szerkesztés, Szabó-Balogh, 2015; 

Kollár, 2012; Stefanik & Vásárhelyi, 2010; Siri és Lyons, 2010; Redefer & Goodman, 1989 

alapján) 

Viselkedésterápia a behaviourizms gyökereiből kiindulva, az operáns kondicionálásra 

és a modellnyújtásra alapozva történik meg a fejlesztés (lásd 

ADHD) 

Biomedikális 

terápiák: 

A toxikus anyagokkal való érintkezés mérséklése áll a központban, 

arra alapozva, hogy az autizmusra „hajlamosító” genetikai faktorok 

nem mindig hozzák felszínre a zavart önmagában bizonyos toxikus 

anyagokkal való érintkezés hatására megjelennek, erőteljesebbé 

válnak 

Lovaas módszer célja az adaptív viselkedés kialakítása, képességfejlesztés, a 

problémás viselkedések megelőzése és kompenzálása 

főként a nyelvi és társas kapcsolatok fejlesztését megcélzó, magas 

intenzitással (min. heti 20 óra), a szülőket és kortársakat is bevonó 

fejlesztői munka 
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ABA (Applied 

Behaviour Analysis) 

terápia  

célja az adaptív viselkedés kialakítása, képességfejlesztés, a 

problémás viselkedések megelőzése és kompenzálása, a Lovaas 

módszer továbbfejlesztett változata 

otthoni és intézményi keretek között történő szociális-

kommunikatív készségfejlesztést, szociális figyelem és motiváció 

fenntartását, utánzás-alapú interperszonális fejlesztést, 

viselkedéselemzést és a környezeti tényezők elemzését ismagába 

foglalja 

TEACCH program 

(Treatment and 

Education of Autistic 

and related 

Communication-

handicapped 

Children) 

célja új készségek tanítása, illetve a környezet érthetőbbé tétele 

egyénre szabott vizuális környezeti támpontok és erőteljesen 

strukturált környezet segítségével 

négy fő komponensre fizikai környezet strukturálása, vizuális 

ütemterv, munkarend, feladatszervezés) alapoz 

Állatasszisztált 

terápiák  

a terápiás állattal (többnyire kutya vagy ló) kialakított kapcsolatban 

rejlő emocionális (motiváló, energizáló, figyelem élénkítő hatás) és 

kommunikatív-interaktív potenciált (interakciós rutinok 

gyakorlása) felhasználása 

a társas-szenzoros rutinok gyakorlása a gyerek számára élvezetes 

tevékenységek keretében, biztosítva a szükséges motivációs 

hátteret és átlépve a szociális, kommunikációs területeken fennálló 

gátakat  

Dráma terápia az érzelemmegértés, magatartás-korrekció, szociális interakciók 

fejlesztése  

az imitatív erősségekre építkezve teszi lehetővé a társadalmi 

improvizációt, a más környezetben megtanult szociális készségek 

gyakorlását, a testbeszéd olvasását és használatát, valamint a 

beszédkészség fejlesztését 

Művészetterápiák fejleszti az önismeretet, kézügyességet, türelmet és a koncentrációt 
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segíthetik az imaginatív, absztrakciós gondolkodás, szenzoros 

szabályozás és integráció, érzelemmegértés, önkifejezés, vizuális-

térbeli képességek fejlődését, a rekreációs tevékenység adekvát 

kiválasztást és a művészi növekedést 

 

Az autista személyek esetében nagy hangsúlyt szükséges a kommunikációra fektetni, ebben 

segíthet a facilitált kommunikáció, hiszen az autisták is rendelkeznek intellektuális 

képességekkel, csak nem tudják magukat verbálisan kifejezni. Ebben az esetben egy facilitátor 

segítségével kerül sor kommunikációra. Emellett a család sem hagyható ki a fejlesztési 

folyamatból, ezért számukra szülői tréningeken történő részvétel javasolt. 

Nagyon sokat segítünk autista társainkon, ha a megfelelő módon viszonyulunk hozzájuk. (Seth 

F. 2005) 

● A legfontosabb, hogy fogadjuk el, hogy ő ilyen, nem tud megváltozni, örökre ilyen 

marad. 

● Szeressük! 

● Használjunk tőmondatokat, ha velük beszélünk! Ne beszéljünk hozzá túl sokáig. 

● Viseljük el a kiabálásait, hisztijeit, zajait! Ezek többsége hallási alulingerültségből 

fakad. Túlingereltség esetén viszont füldugóval segítsünk rajta. 

● Ne beszéljünk róla úgy, mintha nem lenne jelen! 

● Ne kiabáljunk vele! Lassan, türelmesen mondjuk el neki, hogy mit szabad. 

A nevelési-oktatási célokat a tanulók szükségletei és a helyi igények alapján a következőek 

lehetnek (Salné Lengyel, 1999): 

● az egyéni képességek, fejlettség mellett elérhető legjobb felnőttkori szociális adaptáció 

és önállóság feltételeinek megteremtése 

● a szociális, kommunikációs és egyéb kognitív készségek hiányának specifikus 

módszerekkel való kompenzálása, a fejlődésben elmaradt készségek habilitációs 

(normalizációs célú) fejlesztése, a másodlagos problémák kezelése, a mindennapi 

gyakorlati készségek és a tananyag speciális módszerek segítségével való tanítása. 

● a fejlesztés céljai hierarchikus rendben helyezkednek el aszerint, hogy mennyire 

szükségesek a szociális adaptáció kialakításához, a kiemelt cél annak elérése, hogy a 

tanuló képessé váljon a család életébe való beilleszkedésre.  
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● a testi egészség megóvása, az erőnlét, állóképesség, ügyesség egyénre szabott 

fejlesztése 

● általános emberi értékek, társadalmi elvárások, szülőföldünk kultúrája, hagyományai 

képességszintnek megfelelő ismertetésével a felnőttkori szociális adaptáció segítése 

● kiemelkedő jelentőségű, hogy a tanuló élvezze az iskolában töltött időt, érezze jól 

magát.  
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8. Tanári hatékonyság 

A pedagógusnak kulcsszerepe van a tanítási- tanulási folyamatban. Mindenek előtt szükséges 

megemlíteni, mik azok a kulcskompetenciák, amelyekkel a pedagógusoknak a törvényi 

meghatározás alapján rendelkeznie kell. A pedagógusképzés kimeneti követelményeinek 

leírása nyolc kompetenciaterületen foglalja össze a hatályos rendelet (8/2013. (I. 30.) EMMI 

rendelet): 

1.1. a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése 

1.2. a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 

1.3. a szakmódszertani és a szaktárgyi tudás 

1.4. a pedagógiai folyamat tervezése 

1.5. a tanulás támogatása, szervezése és irányítása 

1.6. a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése 

1.7. a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás 

1.8. az autonómia és a felelősségvállalás 

A tanári munka a szaktudás és tananyag átadás mellett számos egyéb tevékenységgel jár együtt 

(Nikitscher, 2015). Az egyik ilyen kiemelkedő tanári feladat a személyiségfejlesztés- és 

közösségfejlesztés, és ezen keresztül: 

● a reális énkép kialakítása, önbizalom erősítése 

● a tanuló érdeklődésének felkeltése, motiválása 

● az eredményes problémamegoldó viselkedés kialakításának elősegítése 

● a gyermekekben rejlő lehetőségek kibontakoztatása 

● a tanuló reális jövőképének kialakításának segítése 

● az önálló életvitelre, életvezetésre való felkészítés 

● az önismereten alapuló pályaorientáció támogatása 

● a jogi lehetőségek és érdekvédelmi szervezetek megismertetése 

A szaktárgyakkal kapcsolatos tudásanyag elsajátítása mellett a képességek és készségek 

fejlesztése is jelentős, különösen az alábbi területeken (Tóth, 2000): 

● hatékony verbális és non-verbális kommunikáció 

● a tanulói kommunikáció fejlesztése 

● a tanulási készségek értékelése és fejlesztése 
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● az egyéni tanulás fejlesztése 

● a kooperatív tanulás fejlesztése 

● viselkedés-management szemlélet alkalmazása a tanulók társas fejlődésében és 

interakcióiban 

● a kockázatos vagy nem biztonságos tanulási környezet hatásainak kiküszöbölése. 

Felmerül a kérdés, hogy milyen lehet az ideális pedagógus? Általánosságban véve úgy 

ragadhatjuk meg a jó pedagógus koncepcióját, mint jó ember, azaz olyan ember, akik megfelel 

a jó állampolgárra, a jó szülőre és a jó munkaerőre vonatkozó társadalmi ideálnak, becsületes, 

jó munkabírású, nagylelkű, barátságos, okos, fegyelmezett, istenfélő. 

Számos elmélet született arra, mik a pedagógus szerep pszichológiai jellemzői. Kelemen (1981) 

szerint olyan elvárások támaszhatóak a pedagógus irányába, mint hogy tekintse magát a 

társadalom megbízottjának, jellemezze a pedagógust az eszmeiség, a mély meggyőződés és a 

szilárd világnézet, magas szintű szaktudás és az aktuális eseményekben való tájékozottság, 

rendelkezzen megfelelő közlőképességgel (tudás átadása, érzelmek és akarat kifejezésének 

képessége), valamint  legyen humánus (a tanulók iránti megértés és a  

tanulók iránti szeretet). Kuzmina (1963) speciális pedagógiai képességekkel egészítette ki az 

előbbi tulajdonságokat, mint pedagógiai megfigyelőképesség, pedagógiai képzelet, pedagógiai 

igényesség, pedagógiai tapintat, pedagógiai figyelem, szervezőképesség és alkotóképesség. 

Sallai (1994) olyan tulajdonságokkal egészíti ki a listát, mint a kommunikációs ügyesség, a 

gazdag és rugalmas viselkedésrepertoár, a gyors helyzetfelismerés és a konstruktív 

helyzetalakítás képessége, az erőszakmentesség, a kreativitás, a másokkal való együttműködés 

igénye és képessége, a pedagógiai helyzetek elemzésének képessége, valamint a pedagógus 

mentális egészsége. 

Általánosságban a legfontosabb a pedagógia tevékenység kapcsán, hogy a rogers-i elvek 

megvalósuljanak. Rogers (1988) három jellemzőt tart fontosnak a pedagógusoknál: 

1. kongruencia (hitelesség): a pedagógus a gondolatait, érzéseit meri vállalni, és képes 

közölni is, nem bújik a szerepei mögé, azt mondja, amit gondol, és nem azt, amit 

mondani kellene 

2. feltétel nélküli elfogadás: a tanuló felé való pozitív érzelmi odafordulást. értékeinek 

tiszteletét jelenti, aminek az alapja az a meggyőződés, hogy képesnek tartja a tanulót a 

változásra, a fejlődésre 
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3. empátia: ez a tanuló érzéseinek megértését és a lehető legpontosabb visszajelzését 

jelenti 

A jó pedagógus számára fontos, hogy tisztában legyen azokkal a viselkedésmódokkal, amelyek 

a hatékony tanításban alapvető szerepet játszanak, amelyek a következőek (Tóth, 2000): 

1. világosság: a tanár előadása, magyarázata, fogalomértelmezése, gondolatmenete 

mennyire világos, érthető, követhető az osztály minden tanulója számára, világos 

kifejezés esetén több idő jut az oktatásra és könnyebb az értelmezés és elsajátítás a 

tanulók számára.. 

2. változatosság: az oktatási anyagok és módszerek változatos alkalmazása, a 

megerősítések gyakorisága és sokfélesége és az eltérő visszajelzési formák fokozzák a 

tanulók eredményességét, mivel pozitívan hat a tanulók teljesítményére, figyelmére és 

a rendbontó viselkedések gyakoriságát is csökkenti. 

3. feladatorientáltság: a feladatvégzést mennyire állítja a pedagógus az óra 

középpontjába, mennyire fektet hangsúlyt a teljesítményre, ebből adódóan mennyire 

biztosít lehetőséget a tanulásra. Ahol az intellektuális tartalom áll a központban, ott jobb 

a teljesítmény, mint ahol az a fontos, hogy a tanulók jól érezzék magukat. A 

feladatorientált pedagógus magas, de teljesíthető követelményeket támaszt a tanulókkal 

szemben. 

4. a tanulási idő kihasználtatása: a felhasznált idő hány százalékában történik tényleges 

feladatvégzés, olyan magatartások segíthetik, mint a tanulók közötti járkálás, a 

haladásról való állandó visszajelzés, érdekes, érdemi és teljesíthető feladatok adása, stb. 

5. az átlagosnál több sikerélmény biztosítása: lényegi elem, hiszen ha a tanuló 

többségében pozitív visszajelzéseket és megerősítéseket kap a pedagógus részéről, és a 

sikeresség nagyobb arányban van jelen, mint a kudarc, javulnak a tanulmányi 

eredmények, pozitívabbá válik az iskola iránti attitűdje. A sikert gyakran átélő tanulók 

bátrabban merik a tanultakat a gyakorlatban alkalmazni. A hatékony pedagógus 

mindenki számára biztosítja a siker átélését, miközben ügyel arra, hogy érdekes és 

változatos feladatokkal lekösse a tanulókat. 

 

Szükséges azt is tudni, mik a hatékony tanulást elősegítő viselkedésformák (Tóth, 2000): 

1. a tanulói ötletek hasznosítása: ehhez olyan viselkedéskomponensek szükségesek, mint 

az elfogadás (a tanulói elgondolás lényegi elemeinek kiemelése és megismétlése), a 
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módosítás (a tanulói elgondolás saját szavakkal történő átfogalmazása), az alkalmazás 

(a tanulói elgondolás beépítése a problémamegoldás folyamatába), az összehasonlítás 

(a tanulói elgondolás párhuzamba állítása a korábbi gondolatokkal), valamint az 

összegzés (a tanulók által mondottak felhasználása összefoglaló ismétlés céljára) 

2. strukturálás: az óra eleji célkitűzést, a fontos gondolatok hangsúlyozását, az egyes 

részek összefoglalását, az egyes részek közötti átmenet egyértelmű jelzését és a 

gondolatok összegzését (áttekintés, kiemelés) foglalja magába, amely azért is fontos, 

mert ha a diák elveszti a fonalat, a strukturálás segítségével viszont vissza tudnak találni 

a helyes útra, valamint fokozza a tanulói teljesítményt. 

3. kérdezés: a kérdezés a tanári hatékonyság egyik legfontosabb segítő eleme. 

4. elmélyedésre késztetés: a kérdések összefüggő láncolatáról van szó, amelynek az a célja, 

hogy a tanulókat a válasz alaposabb kidolgozására ösztönözze, azaz összefüggések 

keresésére, általánosításra, problémamegoldásra, önálló felfedezésre, vizsgálódásra, 

amely által az elsajátított anyag jobban megmarad. 

5. lelkesedés:a pedagógusnak az óra alatt tanúsított energikusságát, élénkségét, érzelmi 

bevonódását, izgatottságát, érdeklődését, magával ragadó magatartását jelenti. A 

mérsékelt lelkesedés a hanghordozás, a gesztusok, a szemkontaktus és a mozgás finom 

összehangoltságában nyilvánul meg, egységes üzenetet közvetítve a tanárról a tanulók 

felé. A kívánt hatás csak akkor érhető el, ha a lelkesedés tényleges és őszinte érzéseinket 

tükrözi. 

Fodor a pedagógusi tevékenységek hatékonyságának tekintetében 12 alapvető faktort nevezett 

meg: 

1. aktivizálás: a tanulók gondolkodásra és munkavégzésre való sarkallása, motiválás a 

feladatteljesítésre és erőfeszítések tételére 

2. megerősítés: élménykeltő, főleg pozitív érzelmeket és kellemes élményeket 

eredményező visszajelzések, célirányosan és formatívan ható értékelés 

3. empatizálás és humanisztikus elfogadás: a tanulók mentális tevékenységeinek, tanulási 

helyzeteinek és viselkedésének megértése és átérzése 

4. kérdésfeltevés: a tanulók mentális aktivitásának szabályozása, gondolkodásuk 

fejlesztésére irányuló kérdések megfogalmazásával 

5. modellnyújtás: a követendő, követelményeknek eleget tevő és értéket képviselő minták 

biztosítása 
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6. magyarázás és definiálás: az átadott ismeretek, folyamatok és jelenségek lényegének és 

összefüggéseinek jól érthető feltárása, a fogalmak logikai szabályokat érvényesítő, azok 

terjedelmére és tartalmára kitérő meghatározása 

7. motiválás: a megismerési érdeklődés ösztönzése, a tanulási motívumok következetes 

kiváltása, létrehozása, mozgósítása és folyamatos erősítése 

8. osztálymenedzsment: változatos tanulásszervezési, osztályvezetési és 

viselkedésszabályozási módszerek alkalmazása 

9. problematizálás: a tanulás tartalmát alkotó jelenségek kutatása és tanulmányozása, az 

erre vonatkozó adatok gyűjtése, megfigyelése, összehasonlítása és rendszerezése, 

problémahelyzetek alkotása, adott kérdésekben rejlő összefüggések és viszonyok 

feltárása, problémamegoldások megalkotása 

10. kooperativitás: a tanulók aktív részvételének bátorítása, a tanítási-tanulási folyamatban 

való társas együttműködést támogató technikák és kollaboratív módszerek alkalmazása 

11. tervezés: hatásos didaktikai projektek, óratervek előzetes elkészítése, sajátságos 

tanulási szituációk és programok kigondolása, a metodológiai kitételeknek és 

előírásoknak megfelelő mentális tervezetek kimunkálása 

12. folyamatos önképzés: egész életen át tartó önfejlesztésre vonatkozó hajlandóság, 

permanens tanulásra való ráhangoltság, minőségfejlesztés és egyre jobb teljesítmények 

elérése iránti elkötelezettség. 

A pedagógus személye azért is kiemelkedő a tanulók számára, mert mintaként szolgál a jövő 

nemzedéke számára (Fűzi, 2015). Olyan területen mutat példát, mint: 

● az alárendelt helyzetben lévő, kevesebb tudással és alacsonyabb szocializáltsággal 

rendelkező személyekkel (pl. a diákok) szemben mutatott magatartás  

● az egyenrangú felekkel (szülők, kollégák) szemben tanúsított magatartás 

● a magasabb pozícióban lévő személyekkel szemben mutatott magatartás, saját maga 

viszonyítás hozzájuk képest, 

● a hatalommal és lehetőségekkel történő élés/visszaélés 

● konfliktuskezelés 

● az átlagtól eltérő és különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való bánásmód, 

● a pedagógusi munkához és a tanított szaktárgyhoz kapcsolódó attitűdök 

● saját teljesítményigény, precizitás igénye 

● a felmerülő problémákról való vélekedés 

● együttműködés másokkal, társas kapcsolatok, illetve azok forrása és felhasználása 
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● önellenőrzés, saját hibákhoz való viszonyulás. 

Tanári vezetési stílusok 

A pedagógus egy csoport vezetője is, ezért lényegi kérdés, hogy hogyan viselkedik vezetőként, 

hiszen ezen keresztül a nevelés-oktatás egész légkörét sajátos módon alakítják. 

Általánosságban Lewin kategóriarendszerét szokás alapul venni, aki három vezetési stílust 

különített el. 

A tekintélyelvű (autokrata) vezetés esetében a vezető parancsol, utasít, ő határoz meg mindent, 

a csoport nem szólhat bele a vezető döntéseibe. A vezető visszatartja az egészre vonatkozó 

információkat, a tevékenység későbbi kimenetele bizonytalan, önkényesen büntet és dicsér. Bár 

ebben az esetben a legmagasabb a teljesítmény (74%), ez gyakran feszültség, nyomott hangulat, 

agresszió kíséri. Amennyiben a vezető távozik, kilép a helyzetből, a teljesítmény drasztikusan 

visszaesik (29 %). 

A demokratikus vezetés esetében minden közérdekű kérdésben vita után a csoport dönt, a 

vezető csak kezdeményez, ehhez támogatókat szerez és kialakít egy közvéleményt. A 

tevékenység egésze a vita folyamán alakul ki, ha tanácsra van szükség, a vezető alternatívákat 

kínál. A csoport tagjai szabadon választják meg, hogy az egyes feladatokon kikkel akarnak 

dolgozni, a munkát is a csoport osztja fel. Fontos, hogy a vezető tárgyilagosan dicsér és bírál, 

figyelembe véve a csoport véleményét is. A teljesítmény ebben az esetben kb. 50%. 

Mindeközben erős a munka iránti érdeklődés, és a tanulók folytatják a munkát a vezető távozása 

után is. Nagyfokú kreativitás, eredetiség jellemzi ezt a típusú tevékenységet, jellemző az „én”-

tudat helyett a „mi”-tudat. 

A laissez-faire, azaz a mindent ráhagyó vezetés esetében a csoport tagjai egyénileg vagy 

közösen dönthetnek bármiben, a vezető ebben alig vesz részt a folyamatban. A vezető ellátja a 

csoportot a tevékenység végzéshez szükséges anyagokkal, ha kérdezik válaszol, de a 

csoportvitába nem szól bele, egyáltalán nem törődik a szervezéssel. A vezető nem avatkozik 

bele a munkafolyamatba, nem tesz kísérletet az értékelésre, nem dicsér és nem bírál. Ebben az 

esetben a legalacsonyabb a teljesítmény (33%), és a végzett munka is gyenge minőségű volt, 

alacsony az érdeklődés a tanulók részéről, többnyire játszanak és beszélgenek egymással, néha 

agresszívak is. 

14. táblázat: A tanári vezetési stílusok (Fűzi, 2015 alapján) 

  Autoriter Engedékeny Együttműködő 
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Döntéshozatali 

mechanizmus 

Egyszemélyes 

döntés 

Nincs döntés Csoportdöntés 

Normák 

betartására 

ösztönző erő 

Félelem Nincs szabálytartás, 

kontrollálatlan a 

tagok viselkedése 

Közös szabályok 

Teljesítmény Nagy teljesítmény Csekély teljesítmény Nagy teljesítmény 

Csoport 

teljesítmény 

jellemzői 

Nincs kreativitás és 

van erőfeszítés 

Nincs kreativitás és 

nincs erőfeszítés 

Van kreativitás és 

van erőfeszítés 

Vezető viszonya a 

csoporttagokhoz 

Vezetői én-védelem 

és konfliktuskerülés 

Vezetői én-védelem 

és konfliktuskerülés 

Konfrontálódás, 

vita, konfliktus-

vállalás 

Csoportcélok 

 

Vezető személye áll 

a központban 

Jó közérzet központú Feladat- és 

teljesítmény 

központú 

  

A tanulók segítése a tantárgyi, közösségi és érzelmi tanulásban kiemelkedő jelentőségű a 

nevelési-oktatási folyamat során. Az attitűdök szerepe jelentős, elsősorban a pozitív attitűdök 

kialakítását szükséges elősegíteni. Fontos kiemelni, hogy a tanulás elsősorban közösségi 

tevékenység, a tanuló aktív döntéshozó a tanulásban és az értékelésbe egyaránt. Ahhoz, hogy a 

tanuló képessé váljon az önálló információelsajátításra és reflexív gondolkodásra, a tanulási 

kapacitás és potenciál, valamint az autonómia és önrendelkezés fejlesztése elengedhetetlen a 

pedagógus részéről, amelyben a tanári elvárások is jelentősek. A tudásgyarapításban a 

pedagóguson túl a szülő szerepe mindenképpen megemlítendő, mivel a szülő és a család 

nélkülözhetetlen forrása a tanuló tanulásának és a tanulás értékként történő értelmezéséhez. ivel 

a tanulók különböző tanulási modelleket és nézőpontokat képviselnek, a kellő rugalmasság és 

diverzitás alkalmazása elengedhetetlen a pedagógiai folyamatban.  

Ahhoz, hogy a pedagógus hatékonyan működhessen, természetesen saját magának is 

egészségesnek kell lennie, és rendelkeznie kell 
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● Megfelelő belső pszichés funkciók szintje 

● Jó társas kapcsolatok kiépítésének képessége 

● Alkotóképesség és a munkában való helytállás 

● Az erkölcsi fejlődés megfelelő szintjének elérése, erkölcsi szilárdság, lelkiismereti 

érettség, stabil értékrend, ugyanakkor rugalmasság 

● Egészséges felnőtt ember lelki funkcióinak megléte 
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9. A különleges bánásmódot igénylő tanulók tanulmányi eredményességére 

ható faktorok 

A tanulmányi eredményesség  

A tanulmányi eredményesség mutatja meg a tanulók tanulmányokkal kapcsolatban mutatott 

sikerességét. Ide tartoznak a tanulmányi osztályzatok, a tanulmányi és művészeti 

versenyeredmények, a nyelvvizsga, ugyanakkor a középiskolai bukás és lemorzsolódás is. 

Általánosságban véve a készségeket és tudást mérő sztenderdizált tesztek pontszámait veszik 

alapul a méréshez, amelyek azonban sak egy-egy szeletet képesek mérni. Pusztai (2004, 2009) 

olyan faktorokat tekint a tanulmányi eredményesség dimenziójaként, mint a tanulmányi 

többletmunka (nyelvvizsga, tanulmányi versenyek, TDK, publikációk), a tervezett felsőoktatási 

tanulmányok időtartama, az iskolai tanulmányok fontosságának tudata, bejutás a 

felsőoktatásba, továbbtanulási és önképzési hajlandóság, a munkába állással kapcsolatos 

álláspontok, munkakép, a hallgató saját önképzéséhez való produktív hozzájárulás, morális 

ítéletalkotó képesség, tanulmányi átlag, az oktatótól kapott elismerés percepciója faktorokat 

mind-mind tekinti (Pusztai, 2004, 2009; Kovács 2015). 

A tanulmányi eredményesség tehát egy intraperszonális tényezők által meghatározott faktor, 

gondolva a különböző személyiségtényezőkre, mint az önértékelés, megküzdés, vagy a 

tanulással kapcsolatos attitűdök. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nemcsak az 

intraperszonális tényezők szerepe jelentős, hanem az interperszonális, tehát személyek közötti 

faktorok hatása is szignifikáns, gondolva a társas támaszra, a családra, a barátokra, illetve 

magára a környezetre, tehát az intézményre, a kortársakra és a tanárokra, az intézményi 

légkörre és annak értékrendjére, különböző attitűdjeire (Pusztai, 2015). A különböző, 

tanulmányi eredményességre ható faktorok tehát elhelyezhetők Bronfenbrenner (1979) 

különböző szintjein. 

 

Intraperszonális faktorok 

A tanulmányi eredményességben számos egyénen belüli, azaz intraperszonális faktor játszik 

közre. Fontos kiemelni, hogy ezek az egyéni tényezők nem önmagukban léteznek (lásd. 

rendszerszemlélet), hanem egyrészt kölcsönhatásban a többi intraperszonáis faktorral, másrészt 

az interperszonális és környezeti faktorokkal is szoros kapcsolatban állnak. 
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Énkép, önértékelés 

Az önmagunkról kialakított kép és az önmagunkról megfogalmazott gondolataink nagyban 

befolyásolják életünket, érzelmeinket, mindent, ami velünk kapcsolatos. Az énkép az érzelmi 

stabilitás és az élettel kapcsolatos elvárásaink alapja, valamint a szubjektív jóllét egyik 

legfontosabb összetevője (Ghooshchy et al., 2010). Nagyon fontos figyelemmel kísérni, hogy 

gyerekek milyen képet próbálnak kialakítani magukról, amely serdülőkorban különösen fontos, 

hiszen ez az időszak az identitásformálás időszaka, és ha a fiatal ebben a korban negatív képet 

alakít ki magáról, nehéz lesz megváltoztatni önmagáról alakított benyomásaikat a későbbi évek 

során. 

A serdülők aktív információgyűjtést folytatnak ahhoz, meghatározhassák, kik is ők valójában. 

Átdolgozzák korábbi elképzeléseiket, összegyűjtik környezetük reakcióit és válaszait, 

miközben keresik saját útjukat, amelyet bejárva majd egyszer felnőtté válhatnak. Törekednek 

arra, hogy megszilárdítsák énképüket, mégis önbizalomhiány és labilitás jellemző önmagukkal 

kapcsolatos gondolkodásukra. Ebben a korban kialakul az önreflexió képessége, amelynek 

köszönhetően a serdülő képes lesz önmagát kívülről szemlélni, és amelynek köszönhetően 

képessé válik énképét kialakítani és pontosítani. Így kialakulhat egy integratív én, mely magába 

foglalja az élményeket, tapasztalatokat (Vajda, 2006). Az identitás „az önreflexiónak az a 

felfogása, amely megpróbálja az énre és annak a környezetben elfoglalt helyére vonatkozó 

reflexiót együtt kezelni” (Vajda, 2006, p. 234). Az identitás kialakulása erre az életszakaszra 

tehető, hiszen itt a gyermek már korábbi tapasztalatait felhasználja, beleépíti saját magáról 

alkotott képébe. Erikson úgy gondolja, hogy az identitás krízisében a gyereknek integrálnia kell 

a korábbi fejlődési szakaszokban kialakult identitáselemeket annak megfelelően, hogy most 

már a családi környezetet egyre szélesebb körben váltja fel a szociális és társadalmi kontextus: 

az iskola, a kortársak és a barátok. Az identitás keresésének krízise a testi-lelki változások 

hatására indul be. Erikson szerint a krízis eredménye lehet az identitás elérése, ami az ideális 

minden gyermek esetében, hiszen ennek eredményeképpen alakulnak ki a tartós szerepek, az 

egyéni sajátosságok, az énvédő mechanizmusok és sikeres szublimációk. Azonban a folyamat 

elakadhat, így kialakulhat moratórium, amikor a gyermek éppen átéli az identitásválságot. Az 

eredmény lehet korai zárás, amikor a gyermek lemond saját útjának kereséséről és egy általa 

elfogadott példát követ (pl. szülő). Ugyanakkor diffúz identitás is kialakulhat abban az esetben, 

ha a serdülő többféle identitást is kipróbált, de egyik mellett sem sikerült elköteleződnie (Cole 

& Cole, 2006). 
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Az identitást tekintve számos befolyásoló tényező áll a háttérben. A szociális háttér 

nagymértékben meghatározza a serdülők önmagáról kialakított képét. Az anyagi jómódban és 

biztonságban élő család gyermekei pozitívabb énképpel rendelkeznek önmagukról, mint azok, 

akik marginális társadalmi helyzetben élnek. Ugyanígy hátrányosabb helyzetben vannak a 

kisebbségek képviselői is. Mindenképp szükséges hangsúlyozni, hogy a társas kapcsolatok 

egyre hangsúlyosabbá válnak ebben az életkorban, így szociális kapcsolatai jelentősen 

befolyásolják a serdülő önmagáról kialakított képét.  

Szorongás és megküzdés 

A megküzdés témakörében elsőként a szorongás, a stressz és az arousal fogalmát szükséges 

tisztázni, amelyek egymáshoz szorosan kapcsolódnak. Mind a szorongás, mind a félelem egy 

normális válasz, amelyet a szervezet egy adott fenyegetésre ad. A két jelenség azonban 

bizonyos tekintetben merőben eltér egymástól. A félelem rendelkezik egy konkrétan 

meghatározó alappal, fenyegetéssel, miközben a szorongás esetében ez nem mondató el, mivel 

annak hátterében egy homályos, vagy éppen rosszul értelmezett inger áll, amely a személy 

számára fenyegetést jelent. Kellemetlenséggel és feszült érzelmi állapottal jár, amely 

megnyilvánul a vegetatív idegrendszer megemelkedett aktivációjában, illetve a kísérő negatív 

érzésekben és gondolatokban. Maga a szorongás tekinthető a stresszre adott egyfajta válasznak 

is (Atkinson & Hilgard, 2005). 

A szorongás akkor tekintendő abnormálisnak, ha olyan helyzetekben fordul elő, amelyeket az 

emberek többsége könnyedén megold. Ebben az esetben már nem fiziológiás, hanem patológiás 

szorongásról beszélünk. 

A szorongás időtartamát tekintve hagyományosan két típusra bontható (Spielberg, 1975), 

amely alapján beszélhetünk állapotszorongásról és vonásszorongásról. Az állapotszorongás 

csupán bizonyos szituációkban jelenik meg (például versenyen, vizsgán, stb.), ezzel szemben 

az állapotszorongás esetében a szorongás az egyénnél hajlamszerűen jelentkezik, tehát mint a 

személyiség vonása. 

Megjelenés dimenzióit tekintve fizikai, affektív (érzelmi) és kognitív (értelmi) szintű 

összetevők említhetőek (Orosz, 2010): 

● fizikai szinten: különböző testi és viselkedéses tünetek, az idegrendszeri változások 

hatására kialakuló testi reakciók (például hasmenés, gombócérzés a torokban, 

sápadtság, szívdobogás), illetve lehet a szorongás következményeiként fellépő testi 
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vagy viselkedéses tünetek (például összehúzott testtartás, agresszív viselkedés, szétesett 

mozgás) 

● érzelmi szinten: egyfajta feszült, kellemetlen lelki állapot 

● értelmi szinten: negatív gondolatok (például „csak vele ne kerüljek össze a versenyen”), 

valamint a kognitív funkciók (például figyelem, koncentráció, problémamegoldási 

hatékonyság) csökkenése. 

A stressz a homeosztázis fenyegetettségét jelenti, illetve annak felborulását okozza, amelyben 

a kontrollvesztésre tolódik a hangsúly. A megoldás az adaptív viselkedéses és fiziológiai 

válaszban rejlik. Selye úgy gondolta, hogy a testi és lelki megterhelések a szervezet stressz-

reakcióját idézik elő, amelyek az adaptáció szolgálatában állnak. Ez a stresszreakció az 

általános adaptációs szindróma (general adaptation syndrome, GAS), mely 3 szakaszból áll 

(Selye, 1963): 

1. alarm reakció/vészreakció: rövid ideig tart, szimpatikus idegrendszeri aktivitás jellemző 

rá (szívverés gyorsul, a vérnyomás emelkedik, vércukorszint nő, pupilla tágul, légzés 

fokozódik, vázizmok vérellátása nő, stb.) 

2. rezisztencia/ellenállás: hosszabb ideig fennálló stressz esetén lép fel, eredményeként a 

paraszimpatikus aktivitás fokozódik (például kortikoszteroidok fokozott termelődése), a 

tartós hormonhatás következtében ebben a szakaszban már súlyos mellékhatások is 

megjelenhetnek (fekélyek, nyirokszervek sorvadása, mellékvesekéreg megnagyobbodása) 

3. kimerülés/halál: a hosszú ideig fennálló stressz eredményeként a szervezet feléli tartalékait 

A stressz hatása nem minden esetben negatív. Beszélhetünk distresszről, amely a negatívan 

értékelt stresszt jelölt és amely az egyén számára károsan hat, valamint eustresszről, amely a 

pozitívan értékelt stressz és amelynek hatása pozitív.  

Életünk folyamán kiemelkedő szerepet játszik a különböző stresszfaktorokkal szembeni sikeres 

megküzdés és védekezés, amely a megküzdés (coping) folyamata. Megküzdés alatt a 

stresszhelyzetekre adott reakciónkat értjük. Mindennapjaink során számos stresszkeltő 

szituációval szembesülhetünk, amelyek természetesen nem egyformák. Ezeknek a lereagálása, 

az ezek leküzdésére való törekvés és megoldás is egyénenként eltérő.  

A copingstratégiákat tekintve megkülönböztetünk pozitív és negatív copingot. A különbség 

köztük abban áll, hogy a pozitív megküzdés nem jár mellékhatásokkal, ezzel szemben negatív 

megküzdési stratégia alkalmazása során jelentkezik valamilyen negatív következmény. A 

sport, a relaxáció, a humor és nevetés, vagy akár a sírás pozitív coping stratégiaként tekintendő, 
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miközben a különböző élvezeti szerek használata, vagy akár az evés is negatív coping stratégia 

(Kopp, 2012, 2001). Lazarus és Folkman meghatározott kategóriákat arra vonatkozóan, hogy 

a személy megküzdési stratégiája pozitív vagy negatív-e. Pozitív megküzdési stratégiának 

tekinthető a konfrontáció, az eltávolodás, az érzelem-és viselkedésszabályozás, a társas 

támogatás keresése, a felelősségvállalás, a problémamegoldás megtervezése vagy a pozitív 

töltetű jelentés keresése. Negatív coping stratégiának számít ezekkel szemben az agresszió, az 

elhárító mechanizmusok vagy az önkárosító magatartásformák (Lazarus & Folkman, 1984; 

Dávid, 2014). 

A megküzdési folyamatra számtalan tényező van hatással, egy komplex, összetett viselkedési 

mintázat. Mindenképpen meg kell említeni a stresszort magát és annak típusát, az egyén 

jelenlegi mentálhigiénés állapotát, a konvenciókat (ide tartoznak a kulturális hagyományok és 

az elsődlegesen a család felől érkező az elvárások), az önértékelést, az egyén optimizmusának 

vagy éppen pesszimizmusának mértékét, valamint és a rezilienciájának mértékét (Dávid, 2014). 

A megküzdés kapcsán érdemes említéset tenni a pszichológiai immunrendszerről is, amely 

„azoknak a személyiségforrásoknak a megjelölésére szolgál, amelyek képessé teszik az egyént 

a stresszhatások tartós elviselésére, a fenyegetésekkel való eredményes megküzdésre” (Oláh, 

2005, p. 85). Mindez a személyiség integritásának, működési hatékonyságának és fejlődési 

potenciáljának sérülése nélkül történik. A pszichológiai immunitás egy aktív védettség, amely 

aktiválódik minden olyan helyzetben, amikor az integrált pszichikus működésben akadály lép 

fel, vagy az egyén pszichikus fejlődését és céljainak realizálását veszély fenyegeti, továbbá ha 

az életműködés ellen ható tényező lép fel. (Oláh, 2005). 

Rezílienciateszt: https://treevision.org/modszereink/reziliencia-a-lelki-ellenallo-kepesseg-

fejlesztese/reziliencia-teszt/  

Teljesítményigény 

A teljesítményigény fogalma Atkinson nevéhez köthető, lényege a megbecsülés és az elismerés 

iránti szükséglet. Ez visszatükröződik abban, ahogyan céljainkat kitűzzük, ahogyan azokat 

igyekszünk megvalósítani, illetve ahogy a cél elérését és annak eredményének megvizsgálását 

követően érezzük magunkat (Atkonson & Hildegard, 2005). 

Már a kisgyerekeknél is megjelenik a kompetencia igénye, az önálló helyváltoztatás és a 

manipuláció megjelenésével párhuzamosan. Az önkontroll és a tudatosság mértéke nagyban 

befolyásolja. Az önkontroll csak az iskoláskor kezdetén jelenik meg, utána pedig fokozatosan 

nő (Vajda, 2006). 
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Az önreflexió tudatosulása is kulcsszerepet játszik a folyamatban. A serdülő számára fontos, 

hogy saját elvárásainak megfeleljen, mert ez aktívan befolyásolja az énképét, önértékelését. 

Saját teljesítményére vonatkozó igényeit sok tényező befolyásolja: saját tulajdonságai, 

kulturális-szociális adottságai, de a környezete (család, barátok, iskola) is meghatározzák az 

önmagáról kialakult képet, és minden gyereknek más-más elképzelése van saját 

kompetenciájának határait illetően (Vajda, 2006). Mindez a tanuló jövőorientációjának 

tekintetében is kiemelendő, mivel csak a sikerek átélése és pozitív visszajelzések alapján lesz 

képes a tanuló reális jövőképet kialakítani, amely a különleges bánásmódot igénylő tanulók 

esetében kiemelt jelentőséggel bír (Hrabéczy, 2019). 

Atkinson úgy gondolta, hogy a teljesítményigényük szerint az emberek két csoportba 

sorolhatóak, így lehetnek sikerorientáltak vagy kudarckerülők.  

2. táblázat: A sikerorientált és kudarckerülő ember különbségei (Tóth, 2005) 

Sikerorientált Kudarckerülő 

● ember azokat a feladatokat kedveli, 

ahol megmutathatja saját erőforrásait, 

kamatoztathatja képességeit és tudását 

● azokat a feladatokat vállalja el, ahol előre 

láthatja a végkimenetelt, mert az olyan 

könnyű, hogy biztosan sikerül, vagy pedig 

olyan nehéz, hogy biztosan nem képes 

teljesíteni azt 

● nem szívesen választ se túl könnyen 

teljesíthető, se túl nehéz feladatot, vagy 

ha nem ő az események irányítója 

● azokat a feladatokat nem vállalja el, ahol 

össze kell mérnie saját képességeiket 

másokkal, mert fél a kudarctól 

● szívesen méri össze tudását másokkal, 

● kitartó, rugalmas és alkalmazkodó 

● nem szeret összehasonlításokat végezni, 

könnyen elrettenthető, rugalmatlan és nem 

szeret taktikát váltani 

● realisztikus és közepes mértékű 

kockázatot vállal 

● nem realisztikus, mert gyakran rosszul 

méri fel a terepet 

● kudarcok esetén nem adja fel, hanem 

● inkább még jobban beleveti magát a 

magoldás keresésébe, 

● nagyon fél a kudarctól, 
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● részleges kudarcnál még nem vált 

taktikát 

● már részleges kudarcnál is taktikát vált, 

részleges kudarc után képességeit és 

feladatait nem hangolja újból össze 

A sikerorientált tanuló sokkal realisztikusabban áll a teljesítményéhez, hajlamos közepes 

nehézségű célokat kitűzni maga elé, ahol 50 % a siker esélye, míg a kudarckerülő ember vagy 

nagyon alacsonyra, vagy nagyon magasra helyezi a mércét, hogy a cél vagy biztosan elérhető 

legyen, vagy biztosan ne járjon sikerrel. A sikerre való igényt a siker valószínűsége és az 

elérendő cél vonzereje határozza meg. Kudarckerülés akkor alakulhat ki, ha a személy 

sorozatosan kudarcokat él át, és ha kitűzött céljait nem képes elérni (Tóth, 2005). 

A sikerkereső és kudarckerülő ember különbségei számos téren különbözik egymástól. A 

sikerkereső ember azokat a feladatokat kedveli, ahol megmutathatja saját erőforrásait és 

kamatoztathatja képességeit és tudását, új dolgokat felfedezve ezzel. Ezzel szemben a 

kudarckerülő típusú ember azokat a feladatokat vállalja el, ahol előre láthatja a végkimenetelt, 

mert az olyan könnyű, hogy biztosan sikerül, vagy pedig olyan nehéz, hogy biztosan nem képes 

teljesíteni azt (Tóth, 2005). Ha a feladatvégzést tekintjük, a sikerkereső ember szívesen méri 

össze tudását másokkal, kitartó és nem könnyű eltántorítani céljától, továbbá rugalmas és 

alkalmazkodó. A kudarckerülőkre ezek ellentettje jellemző, tehát nem szeret 

összehasonlításokat végezni, könnyen elrettenthető, rugalmatlan és nem szeret taktikát váltani, 

és csak külső nyomás hatására kezdi el a feladat megoldását. A sikerorientált személy 

realisztikus és közepes mértékű kockázatot vállal, míg kudarckerülő társa korántsem 

realisztikus, mert gyakran rosszul méri fel a terepet (Tóth, 2005). Végül fontos megemlíteni, 

hogy kudarcok esetén a sikerkereső ember nem adja fel, hanem inkább még jobban beleveti 

magát a feladat megoldásába és részleges kudarcnál még nem vált taktikát; míg vele szemben 

a kudarckerülő személy nagyon fél a kudarctól, már részleges kudarcnál is taktikát vált, 

valamint részleges kudarc után képességeit és feladatait nem hangolja újból össze (Tóth, 2005). 

Iskolai keretek közt mindenképpen szükséges kitérni a teljesítményszorongásra. Ennek alapja 

a szeparációs szorongás, amely a szeretett személy elvesztéséről való félelemből ered. A 

teljesítményszorongás eredményes kezelése a sikerorientált személyiség egyik alapköve, így 

alapvetően megállapítható, hogy a teljesítményszorongó gyermek kudarckerülő. Bár 

intelligenciája átlagos vagy átlag feletti, a szorongás jelentősen ronthatja eredményességét. 

Esetükben túltanulás jellemző, ennek ellenére a tanuló csak azt tudja elmondani, amit 
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megtanult, kérdésekkel könnyen megzavarható, aminek eredménye akár teljes leblokkolás is 

lehet (Ranschburg, 1998).  

 

Tanulási motiváció 

A tanulás folyamatában természetesen a motiváció szerepe is kiemelkedő. A motiváció úgy 

definiálható, mint „a szervezeten belüli vagy a szervezetre kívülről ható erő, ami a cselekvést 

aktiválja, irányítja és fenntartja” (Bányai és Varga, 2013, p. 624). Eredete lehet belső, illetve 

külső is. Az, hogy a viselkedés mozgatórugója honnan ered, nagyban befolyásolja a viselkedést.  

A személyek viselkedését jelentősen befolyásolhatja, hogy az illető külsőleg vagy pedig 

belsőleg motivált. Míg a külső motivációs tényezők hatására cselekvő ember jutalmakkal vagy 

büntetésekkel külsőleg irányítható, addig a belső motiváció a személyiségéből fakad, így 

külsőleg nehezebben befolyásolható (Deci, 1971). A belső motiváció megnyilvánul az 

érdeklődésben, kíváncsiságban és a probléma által okozott feszültségben is, továbbá a vágy, a 

szenvedély is jellemző lehet. Ezen érzések eredményeznek erős akaraterőt, amelyek hatására 

kitartóan és hatékonyan vagyunk képesek a tevékenység végrehajtására. Johnson (1979) 

pedagógiai szempontból vizsgálta az intrinzik motivációt. Úgy gondolta, hogy a belső 

motiváció eredete 4 forrás lehet: a kompetenciamotiváció, a teljesítménymotiváció, az 

önmegvalósítás és az egyensúlyra való igény. Külső motiváció esetében teljesen más a 

kiindulópont. Itt a kezdet a tevékenység tárgyától rendszerint független külső indíték, például 

jutalom, dicséret, érdek, önérvényesítés vagy kudarctól való félelem (Kósáné et al., 1984).  

A külső és belső motiváció esetén azt is figyelembe kell venni, hogy a személy minek a 

következményeként értékeli teljesítményét. Rotter (1966) beszél kontrollhelyről annak 

magyarázatára, hogy a személy mennyire érzi felelősnek magát teljesítményéért, és hogy a 

teljesítmény eredménye milyen mértékben erősíti meg őt. Személyiségünk óriási mértékben 

befolyásolja azt, hogy saját teljesítményünket az általunk irányított folyamat eredményeként, 

vagy pedig külső tényezők hatására elért eredményként szemléljük. Ez alapján léteznek külső 

és belső kontrollos személyek (Gyömbér és Kovács, 2012). A belső kontrollos személyek az 

eseményeket saját tetteik következményeiként értékelik, pozitív és negatív esemény után 

egyaránt. Képesnek érzik magukat saját teljesítményük és életük irányítására és szabályozására, 

valamint azokat a helyzeteket szeretik, ahol kibontakoztathatják képességeiket, míg a szerencse 

vagy a véletlen által alakított helyzeteket nem preferálják. Nagy az önbizalmuk és 

önbecsülésük, valamint kitartóbbak is és a siker nagyon fontos számukra (Gyömbér és Kovács, 
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2012). Velük szemben a külső kontrollos személyek teljesítményüket mindig valamilyen külső 

okkal magyarázzák, mivel nem érzik a kontrollt az események felett, hanem inkább azt érzik, 

hogy sodródnak az árral és az eseményeket nem ők irányítják. Önbizalmuk és önbecsülésük 

alacsony. A sikereik megerősítő hatása is kicsi, valamint számukra a teljesítményük elismerése 

se olyan fontos, hiszen a sikereiket sem saját magukénak érzik. Kitartásuk rövidebb, valamint 

azokat a helyzeteket preferálják, ahol a szerencsének vagy a véletlennek nagy szerepe van az 

események kibontakozásában, míg kerülik azokat a helyzeteket, ahol képességeik 

kibontakoztatására lenne szükség (Kovács, 2019). 

A tanulási motiváció meghatározásában az öndeterminációs elmélet (SDT, Deci & Ryan, 1985) 

biztos támaszt adhat. A modell alapján a motivációs erőforrások és az észlelt pszichológiai 

igények erősen képesek bejósolni a tanulás és perzisztencia, azaz kitartás szándékát. Az SDT 

szerint az egyének alapvetően törekednek a pszichológiai növekedésre és integrációra (Deci & 

Ryan, 2012). Ez a tendencia az egyének fejlődésének társadalmi kontextusának és az 

összefüggésnek az a képességét jelenti, hogy támogassa és kielégítse annak három, 

veleszületett pszichológiai szükségletét: az autonómiát, a kompetenciát és a kötődést. Az 

autonómia a választás és döntés érzését, az akarat és az szándék igényét jelenti. A kompetencia 

a hatékonyságot és annak érzését foglalja magába, az egyén hatékonyan képes a környezetével 

együttműködni és képességeit alkalmazni is tudja. A kötődés az interperszonális kapcsolatok 

minőségére, az erős, mások iránti bizalomra és gondoskodásra való igényt jelenti. Minél inkább 

kielégíti a pszichológiai igényeket a szociális környezet, annál kedvezőbbek a 

következmények. Ezeknek az igényeknek a kielégülésére a nevelési-oktatási környezetben is 

szükség van.  

A tanulási stratégia a tanulásra vonatkozó tervek és elhatározások rendszere, amelyekre 

jellemző a célorientáltság, egy szisztematikus elrendeződése az elsajátítandó tananyagnak. 

Tartalmazza az információgyűjtést, az információk feldolgozását, tárolását és szükség szerinti 

előhívását (Balogh, 2006). 

A hatékony tanulási folyamat alapvető feltétele, hogy a tanulók képesek legyenek tanulási 

stratégiájukat a helyzetnek és a tanulási céloknak megfelelően formálni. A tanulás folyamat 

ilyen formában taktikai lépések sorozataként is felfogható, amelyek egymásra épülnek, 

összekapcsolódnak és alakítják a teljes tanulási folyamatot. Problémát jelent, ha a tanulók nem 

használnak vagy nem megfelelő stratégiákat használnak, valamint nem tudják, hogyan tehetik 

hatékonyabbá a tanulási folyamatot. 
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Kozéki és Entwistle (1986) háromféle tanulási stratégiát azonosított: 

● Mélyreható tanulási stratégia, amely a dolgok megértésére törekszik, az összefüggések 

megragadása és rendszerszemlélet jellemzi. 

● Szervezett tanulás, amelyet rendszeresség és jó munkaszervezés jellemez. 

● Mechanikus tanulás, amely esetében a részletek megjegyzése és a rövidtávú felidézés a 

cél, azonban az összefüggések feltárása nem jellemző. 

 

Intézményi hatás 

Ha visszatekintünk a korábban említett rendszerszemléletre, akkor világossá válik, hogy az 

intézmény szerepe szintén jelentős hatással van a tanuló személyiségének fejlődésére és 

tanulmányi eredményességére egyaránt. 

 

Pedagógiai hozzáadott érték 

“A hozzáadott érték modellek a tanulók tudásának fejlődéséből kiindulva, esetleg további, az 

iskola által nem befolyásolható tényezők hatását is figyelembe véve becsülik az iskola, tanár 

munkájának eredményességét” (Balázsi, 2016, p. 5).  

Az intézményi hatás legegyszerűbben a tanár-, az osztály- és az iskolai effektus 

együttállásaként ragadható meg. A pedagógus részéről mindenképp szükséges megemlíteni a 

képzettség, a tapasztaltság, az intelligencia, a morális tulajdonságok, a pedagógus szervezési, 

szociális és didaktikai (módszertani) stílust. Mindent összevetve a tanításgyakorlat, az osztály 

tanulmányi munkájának megszervezésének folyamataiban ragadható meg a pedagógusok 

közötti hatáskülönbség. A tanárhatás markáns eleme a Pygmalion-effektus (önbeteljesítő jóslat) 

érvényesülése és sajátos befolyásforrás a tanári karizma is. 

Az osztályhatás szerepét is szükséges kiemelni, amely a jelenségek széles skáláján érvényesül. 

A tanuló által az intézménybe vitt diszpoziíciók, az osztály összetétele, profilja és a tagok 

közötti kapcsolat is jelentős. A befolyást, illetve az eredmények közti eltérést előidéző változók 

szerkezeti faktorokra és a növendéknépességtől „kölcsönvett” jellegekre (az átlagos tudásszint, 

az adottságok és képességek heterogenitása stb.) bonthatóak. A szervezeti faktor esetében a 

nagy létszám némi hátrányt jelent a tanulás eredményessége szempontjából, amely negatív 

hatás azonban eltűnik, ha az oktatásszervezést a tanulók versenyeztetése helyett főképp az 
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együttműködés jellemzi. Érdemes megemlíteni, hogy a tanulók között az ismeretekben és a 

képességekben tapasztalható heterogenitás előnyt is jelenthet.  

Az intézményi hatásra nem csupán a tanulói eredményeken keresztül lehet következtetni, a 

szociális légkör relevanciája, amelyben a teljesítmény megtestesül, is kimutatható. Ez eltérő 

lehet, míg egyes intézményekben demokratikus légkör jellemző harmonikus működés és 

csoportfolyamatok mellett, addig más intézmények esetében inkább autokrata jellegű légkör 

jellemző, feszültséggel és frusztrációval, akár erőszakossággal. Az intézményi hatás tehát 

magában foglalja azt a módot is, amelynek köszönhetően az eredmény létrejön (Kovács, 1998).  

 

Iskolai klíma 

Az iskolai klíma vagy iskolai légkör egy komplex fogalom, amely számos tényezőt foglal 

magába. A klíma bár eredetileg egy meteorológiai definíció, a környezet szinonimájaként is 

értelmezhető, így mind a szervezetkutatások, mind az iskolakutatások részét képezi, utalva arra, 

hogy a környezet hat a benne élő egyedekre, illetve a személyek is visszahatnak környezetükre 

(Tímár, 1994; Bacskai, 2007). 

“Minden intézménynek megvan a maga sajátos egyéni arculata vagy belső légköre, amelyet az 

oda belépők hamarosan érzékelnek, és amely a tartósan ott tartózkodók közérzetét és 

mindennapos tevékenységét meghatározza“ (Halász, 1988), amely egyedivé teszi az adott 

intézményt. Részben ebben ragadható meg az iskolai klíma. Egy számos faktorból álló 

jelenségről van szó, amely tartalmazza az iskola profilját, hagyományait és szellemiségét, egy 

magatartást meghatározó érték- és normarendszert (Kozéki 1991), valamint de tanárai és 

tanulói, direkt vagy indirekt módon közölt pedagógusi elvárások, a „rejtett tanterv” (Szabó 

1988) egyaránt részét képezik az iskolai klímának. Mindez kihat a tanulók iskolaválasztási 

motivációjára, közérzetükre, valamint tanulmányi és nem-tanulmányi eredményességükre is.  

Ha a tanuló szemszögét vesszük előtérbe az iskolai klíma tekintetében, akkor annak elsődleges 

célja a tanuló személyiségfejlődésének támogatása (Szabó, 2000). De Charms (1973) alapján 

az iskolai klíma esetében a különböző célokat érdemes kitűzni: 

● az önbizalom támogatása, 

● reális önismeret kialakításának segítése, 

● biztatás saját cél kialakítására, 

● saját elhatározáson alapuló cselekvés, 

● önkontroll biztosítása. 
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Ha a csoportot helyezzük előtérbe (osztály mint szociális rendszer, Getzels & Thelen, 1960), 

akkor az emberi kapcsolatok, az interakciók, és a kommunikáció adja a fő aspektusokat, és a 

csoportlét rétegei adják a rendező elvet. 

Ha pedig a pedagógus és a tanári viselkedés kerül a klíma fókuszába, akkor olyan aspektusok 

és célok jeleníthetőek meg, mint a tanárok „indirektsége”, a tanulói elképzelések akceptálása, 

valamint a tanári melegség Dunkin és Biddle (1974). 

A jó iskolai klíma természetesen intézményenként eltérő célokat ölthet a tanuló szintjén is. 

Egyes intézményekben a cél az előnytelen szociokulturális környezetből érkezők hátrányainak 

csökkentése (amelyben a pedagógiai hozzáadott érték jelensége megragadható), míg más 

intézményben a jó társadalmi környezet hozadékainak maximális érvényesítése az iskola 

működésének célja és eredménye. Az intézményi légkör ilyen módon irányt mutathat a tanulói 

törekvések és tettrekészség tekintetében (Kovács, 1998). 
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10. Játékgyűjtemény 

BEMUTATKOZÓ JÁTÉKOK 

1. Milyen jel lennél?  

Instrukció: A tanulót a következőre érjük: “Rajzold le milyen jel lennél és utána mondd el, 

hogy miért ezt rajzoltad!”  

Eszközigény: lapok és színes ceruzák  

Ajánlott létszám: minimum 20 fő 

Időtartam: 10-15 perc 

2. Ismerkedés dobókockával  

Instrukció: A tanulók/diákok párban dolgoznak. Korosztálytól és ismeretségtől függően 

kapnak 4-5 segítő kérdést. A feladatuk: 5 percben a lehető legtöbbet megtudni 

a másikról, ezután a párjukat be kell mutatni a többieknek, de nem akárhogy: 

kisebbeknek talán elegendő egy, nagyobbaknak már jobb két dobókockát is 

bevinni: annyi szóval kell bemutatniuk a másikat, a lehető legpontosabban, 

ahányat az (egy vagy kettő) kockával dobtak. Ezután szerepcsere. 

Eszközigény: 1 vagy 2 dobókocka 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 10-15 perc 

3. Tükörkép 

Instrukció: A pár tagjai egymással szemben állnak, olyan távolságban, hogy kinyújtott 

karjuk (pontosabban az ujjhegyük) összeérjen. Egyikük az irányító, aki 

elmozdulhat, fintort vághat, gesztikulálhat. Társának feladata: mintha ő lenne a 

tükör, utána csinálni a lehető legpontosabban, szinte vele együtt végezni az 

összes mozdulatot (ha az irányító balkézzel mozdult, akkor a szemben lévő 

jobbal teszi ugyanezt stb.). A fokozatosság elvét betartva előbb lassú 

kézmozdulatokat tükrözzünk, később gyorsabbakat, majd akár az egész testre 

kiterjedő mozdulatsorokat is. A játékot nehezítve az irányító szerepét 

megbeszélés, illetve külön jelzések nélkül veszik át és adják vissza a játszók. 

Haladóknak helyszínt vagy szituációt is megadhatunk. Páros tükrözésként is 

játszható, amelyben négy játékos vesz részt, az első páros (megegyezve a 
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szituációban) kezdeményez, a második pedig igyekszik minél pontosabban 

tükrözni a látott mozdulatokat. 

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: 4-30 fő 

Időtartam: 10 perc 

4. Három tárgy 

Instrukció: 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 mindenki 

tárgyait. Ezután a csoport megbeszéli az élményeiket, kinek sikerült a legjobban 

szimbolizálni magát a tárgyakkal. 

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 15-20 perc 

5. Szereplők 

Instrukció: A csoporttagok mondják el, ha az ő életükről készítene valaki filmet, kit kérne 

fel, hogy az ő szerepét játssza, és miért? 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

6. Ki vagyok én? 

Instrukció: Arra biztatjuk diákjainkat, gondolják végig, hogyan szeretnék láttatni magukat 

mások előtt (pl. szavahihető, megbízható, barátságos, jó tanuló, stb.). 

Megkérünk minden diákot, hogy írják le egy papírra azt az egyetlen és 

legfontosabb jelzőt, amivel önmagukat jellemezni szeretnék. A jelzőket 

begyűjtjük, és ezekkel játszunk közösen Activity-t. A játék után megbeszéljük, 

hogyan tudjuk hitelesen az általunk kívánt énképet közvetíteni. Végül 

megtippelhetjük, ki milyen jelzőt írt eredetileg papírra és megbeszélhetjük az 

esetleges eltéréseket és egyezéseket. 

Eszközigény: papír, íróeszköz 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 
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Időtartam: 15-30 perc 

7. Névkígyó 

Instrukció: Egy résztvevő megmondja a nevét. A következő mondja az előző társa nevét, és 

hozzá fűzi a sajátját. A harmadik ismétli az előző két csoporttag nevét, és végül 

megmondja a sajátját, és így tovább, amíg mindenkire sor kerül. A legutoljára 

sorra kerülő résztvevőnek az egész névsort el kell mondania, mielőtt 

megmondaná a saját nevét. 

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: teljes osztály 

Időtartam: 5-10 perc 

8. Füllentős játék 

Instrukció: Csoport munkában érdemes alkalmazni. A tanár feltesz egy kérdést, amire 

megfogalmaz 4 állítást, amiből csak egy az igaz. A csapatok megbeszélik, 

melyik lehet a helyes. Remekül lehet alkalmazni verseny jelleggel is.  

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 6-30 fő 

Időtartam: 10-15 perc 

9. Egy percünk a tiéd! 

Instrukció: A játék előtti instrukció: “itt és most, neked és nekünk fontos dolgokat kell 

egyetlen percbe sűrítve elmondani”. A résztvevők maguk választják meg, 

hogyan töltik ki a rendelkezésükre álló időt: saját szavaikkal, vagy 

versidézeteket, dalokat felhasználva. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 10-15 fő 

Időtartam: 20-25 perc 

10. Én még soha 

Instrukció: 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.  
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Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 15-20 perc 

11. Alliteráló név  

Instrukció: A körben ülők elmondják egymás után sorban a keresztnevüket vagy azt a 

megszólítási formát, amit megszoktak, amit valójában szeretnek. Az első kör 

után, hogy ismételjük a neveket, mindenki hozzátesz egy képzeletbeli 

foglalkozást, ami az ő nevükkel azonos betűvel kezdődik. Ha jól ment, a 

harmadik körben még egy képzeletbeli települést is hozzátehetünk, szintén 

olyat, ami a névvel alliterál. Például: Margit vagyok, marokszedő, Makóról 

jöttem. 

Más változatban: Úgy is meglehet a bemutatkozást oldani, hogy a nevének 

elmondása után mindenki elmond még egy jellemző dolgot saját magáról, olyan 

megfogalmazásban, ami a nevével alliterál. Például: Judit vagyok, a jókedvű. 

Ágotának hívnak, aki álmos. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 6-30 fő 

Időtartam: 10-30 perc 

12. Piknik 

Instrukció: A tanár elmondja a diákoknak, hogy piknikezni indulnak. Azt mondja, esernyőt 

visz. Ekkor megkéri a hozzá legközelebb ülő diákot, hogy ő is soroljon fel 

valamit. Például Anna nevű diák azt mondja, hoz takarót. Nem jó. Haladunk 

tovább. Valakinek sikerül, valakinek nem. Egyesek egy kör után már 

kitalálhatják, hogy csak olyan dolgot hozhatnak, ami a nevük kezdőbetűjével 

kezdődik, egyesek elméjét a játék végéig homály övezi. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 10-30 perc 

13. Közös vonások 

Instrukció: A játékvezetője kijelöli a játékteret, és meghatároz azon belül két területet. Szó 

párokat fog mondani, például: hamburger 1-es terület, hot-dog 2-es terület, és 

amelyik az adott játékosra jobban jellemző, jobban szereti, arra a területre kell 
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állnia. Ezt a játékot akkor lehet például játszani, ha még nem igazán ismerik 

egymást a társaság tagjai, és ezáltal találhatnak közös vonásokat, ami 

elindíthatja az ismerkedést. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 10-15 perc 

 

 

14. Bemutatkozás 

Instrukció: Ez a játék akkor alkalmazható, ha még nem ismer mindenki mindenkit, de 

vannak csoportok vagy párok, amiken belül már ismerik egymást a tagok. A 

feladat párba állni egy olyan személlyel, akit már ismerünk (ha esetleg nem 

ismerik egymást, akkor is játszható, csak biztosítani kell 4-5 percet az egyéni 

bemutatkozásra, ismerkedésre), és be kell mutatni egymást E/1 személyben, 

tehát mintha Te lennél ő, közben a háta mögé állsz és fogod a vállát. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 10-15 perc 

 

ÉRZÉKENYÍTŐ (EMPÁTIAFEJLESZTŐ) JÁTÉKOK  

15. Nevettető játék 

Instrukció: A gyerekek felállnak két sorba. Kiválasztunk egy önként jelentkezőt, aki 

vállalkozik arra, hogy megpróbál elmenni a két sor között úgy, hogy nem neveti 

el magát. Annak, aki megy, annak lassan kell mennie és nem nézheti a földet. 

Addig megy a játék, amíg van önként jelentkező és nem válik unalmassá.  

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 5-20 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

16. Lépj előre, ha…. 

Instrukció: A résztvevők felállnak egy sorban a terem egyik felében. Mindenkinek adunk 

egy szerepkártyát, a játékban ennek megfelelően kell viselkednie. Ezután a 
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tanár különböző állításokat olvas fel. Minden résztvevő egyénileg eldönti, hogy 

a játékban viselt szerepe szerint az állítás igaz-e rá vagy sem. Ha igaz, előre lép 

egyet. A játék végén szemléletes „szociális térkép” alakul ki a teremben a 

különböző élethelyzetekről és lehetőségekről. 

Eszközigény: állítások megfogalmazva, kinyomtatva, szerepkártyák 

Ajánlott létszám: 5-15 fő 

Időtartam: 15-20 perc 

 

Lehetséges állítások: Lehetséges szerepek 

 Van, akinek kiönthetem a lelkemet 

 Naponta másfél órát a családommal töltök 

 Naponta másfél órát aktívan (beszélgetés, 

játék) a családommal töltök 

 Okostelefonom van/ iPhone 6-osom van 

 A családunkban van autó/ minimum 6 millió 

forintot érő autónk van 

 Külön szobában alszom/ családtagommal 

beszélgethetek elalvás előtt a  

 szobámban 

 Saját tv-m van  

 Élnek a nagyszüleim 

 Élnek a nagyszüleim és tartom velük a 

kapcsolatot 

 Utaztam már repülővel 

 Tanulok hangszeren játszani 

 Tartunk háziállatot 

 Járok különórára 

 Van saját hobbim 

 Rendszeresen járok moziba/ rendszeresen 

járok színházba 

 Volt már valaha szülinapi zsúrom 

 Van Facebook profilom 

 Kőgazdag vagy 

 Halmozottan sérült gyereket 

nevelő családban élsz 

 Cigány vagy (Pl. Szeged, Kecskés 

telep) 

 Alkoholista vagy 

 Csonka családban élsz, szerény 

anyagi körülmények között 

 Tanyasi családban nevelkedsz 

 Hallássérült vagy 

 „Normál” családban élsz 

 Sokgyerekes családban élsz 

 Önmagadat add (saját élethelyzet) 

 Alkoholista vagy Értékelés: 

közös beszélgetés a résztvevőkkel 

 Hogy érezted magad a 

szerepedben? 

 Bele tudtad magad élni a kapott 

szerepbe? 

 Szívesen lettél volna más 

szerepben? Ha igen, miért? Ha 

nem, miért?  

 stb. 
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 Naponta minimum két órát töltök a 

Facebookon 

 Van lehetőségem rendszeresen sportolni 

 Csonka családban élek 35 

 Magányosnak érzem magam 

 Boldognak/kiegyensúlyozottnak érzem 

magam 

 Beszélek min. 1 idegen nyelvet középfokon 

 Végzek önkéntes munkát valahol 

 (Rendszeresen) dohányzom 

17. Kutatók az úszó jégen 

Instrukció: Egy nagy térben műanyag „jégtáblák” vannak elszórva, amelyek révén 

átkelhetünk a jeges folyón. Kéthárom jégtábla legyen közel egymáshoz, a többi 

elszórtan. Minden játékost állítsunk egy-egy jégtáblára, és húzassunk velük egy 

lapot a saját képességének, szerepének a leírásával. Ezeknek az utasításoknak 

megfelelően kell játszaniuk a játék során, de nem szabad megbeszélniük őket. 

A játékosok expedíción vannak, el kell érniük a biztonságot nyújtó 

kutatóállomásra, de a jég összetöredezett. A csapat akkor nyeri meg a játékot, 

ha minden kutatója eljutott az állomásra anélkül, hogy belelépett volna a jeges 

folyóba. Aki belelép a vízbe, annak a jegesmedvék szigetére kell mennie, mely 

a kutatóállomástól legtávolabb van, onnan újra elindulhat. 

Eszközigény: műanyag lapok („jégtáblák”), szerepleírások, kendő a szembekötéshez, 

(szigetelő)szalag 

Ajánlott létszám: 10–30 fő 

Időtartam: 60 perc 

Instrukciók a gyakorlathoz: 

Te vak vagy. 
Szeretnél segíteni, de nem 

tudsz beszélni. 

Az ellenkezőjét teszed 

annak, mint amit mondanak 

Neked. 

Rímekben beszélsz. Beszéd helyett énekelsz. Csak magadra gondolsz. 

Mindenkinek szeretnél 

segíteni. 
Csak hátrafelé mehetsz. 

Azt szeretnéd, ha a többiek 

kedvesek lennének veled és 
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minden beszélgetést a 

„kérlek” szóval 

kezdenének. 

Nem tudsz beszélni. 
Csak az egyik kezedet 

tudod használni. 
Igazi úriember vagy. 

Nem szeretnéd, ha bárki 

hozzád érne. 
Nagyon kétségbeesett vagy. Normálisan viselkedsz. 

Egész idő alatt azt 

kérdezgeted „Miért?” 

Ha valaki hozzád szól, sírva 

fakadsz. 

Mindenkit szeretnél 

megölelni. 

Csak egy lábad van. 
Nem tudod mozgatni a 

lábaidat. 
Nagyon meg vagy ijedve. 

Siket vagy. 
Nem tudod mozgatni a 

karjaidat. 
Csak hátrafele mehetsz. 

Csak akkor reagálsz, ha van 

hozzá kedved. 
Nagyon meg vagy ijedve. Sokkos állapotban vagy. 

 
Csak akkor mész, ha 

visszakapod a labdádat. 
 

18. Elveszve 

Instrukció: A játékvezető szétosztja a játékosokat és a poggyász tartalmát az egész házban 

vagy kint az erdőben. Egy repülőgép-balesetben mindenki megsérült. Van, aki 

megvakult, van, aki megnémult. A játékosoknak nem szabad beszélniük a 

kilétükről. A résztvevőknek el kell jutniuk egy előre meghatározott biztonságos 

helyre. A játéknak akkor van vége, amikor mindenki eljutott ide, és a csomagból 

kiesett minden tárgy előkerült. Előzőleg (még mielőtt a szerepüket megkapnák) 

a játékosok kapnak egy rövid időt a tervezésre. A tanulók próbálják meg 

kitalálni egymás szerepeit. Mi volt a szerepemben a legkönnyebb/legnehezebb 

számomra? Hogyan érezted magad a játék során? 

Eszközigény: szerepkártyák, kendő a szembekötéshez, tárgyak, amelyeket eldugunk 

(poggyász tartalma) 

Ajánlott létszám: 10–30 fő 

Időtartam: legalább 45 perc 

Instrukciók a gyakorlathoz: 
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 Vak vagy 

 Az ellenkezőjét teszed annak, 

amire kérnek 

 Rímekben beszélsz 

 Beszéd helyett énekelsz 

 Csak magadra gondolsz 

 Mindenkinek segíteni akarsz 

 Csak hátrafelé mész 

 Minden mondatod után 

odateszed a “kérlek szépen” 

szókapcsolatot. 

 Nem tudsz beszélni 

 Csak fél karral tudsz dolgozni 

 Valódi úriember vagy 

 Nem akarod, hogy 

megérintsenek 

 Meg vagy ijedve 

 Normális vagy 

 Ha valaki megszólít, elsírod 

magad 

 Folyton azt kérdezed: Miért? 

 Fél lábad van 

 Mindenkit meg akarsz ölelni 

 Nem tudsz beszélni 

 Nem tudod mozgatni a lábad 

 Nem tudod mozgatni a karod 

 Az ellenkezőjét teszed annak, amire 

kérnek 

 Siket vagy 

 Csak hátrafelé mész 

 Szeretnél segíteni, de nem tudsz 

beszélni 

 Csak akkor reagálsz, ha elégedett 

vagy 

 Csak akkor mozdulsz, amikor 

visszakapod a labdád 

 Ha egyetértesz, rázod a fejed, ha nem 

értesz egyet, bólogatsz. 

 Nem tudsz mozogni 

 Sokkos állapotban vagy 
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19. Élő könyvtár 

Instrukció: Kiválasztunk egy témát, mely érdekes és értékes lehet a csoport számára. 

Bármilyen témát választhatunk, amely érdekli a résztvevőket, és hiteles 

személyeket tudunk meghívni hozzá kapcsolódóan. Az adott téma kapcsán 

érintett személyek lesznek az „élő könyvek”, akikkel forgó rendszerben 

személyes beszélgetésre nyílik lehetőség. Fontos, hogy a meghívottak 

nyitottak legyenek, könnyű legyen velük beszélgetni, képesek legyenek a 

témáról értékeket képviselve beszélni, lehessen tőlük kérdezni. A gyakorlat 

során a résztvevők ezeket a meghívott embereket tudják, egy-egy könyvtári 

könyvhöz hasonlóan, kikölcsönözni, egyéni vagy kiscsoportos 

beszélgetésekre. Dolgozhatunk forgó színpadszerűen (hogy minden résztvevő 

eljusson minden meghívotthoz), ekkor szabjunk bizonyos időkeretet, ami után 

a résztvevők tovább forognak. Másik lehetőség, hogy a résztvevők szabadon 

„kóborolhatnak” a könyvek között, bele-bele csatlakozva a beszélgetésekbe 

(ajánlott, ha kiscsoportos beszélgetésekben gondolkodunk). Hagyjunk elég 

időt a gyakorlatra, ne siettessük, ha éppen belemerültek a beszélgetésekbe. 

Fontos, hogy a résztvevők élményeit feldolgozzuk, akár a könyvek rövididejű 

bevonásával, de mindenképpen a meghívottak nélkül is, így egyrészt a 

különböző tapasztalatok megosztásra kerülnek, illetve a tudatosítás szintjére 

emelhetjük a megtapasztaltakat. 

Lehetséges témák:  

 társadalmi problémák (hátrányos helyzetű csoportok megismerése, pl. 

szenvedélybeteg, hajléktalan, roma, sérült stb.) 

 pályaorientációs börze: különböző szakmák és hivatások képviselői 

 környezeti problémák (vízszennyezés, hulladékkezelés stb.) 

 önkéntességi lehetőségek 

Eszközigény: nincs 

Ajánlott létszám: a meghívott előadók számától függően 

Időtartam: 2–4 óra + értékelés 

20. A juhász és bárányai 

Instrukció: A kötelet kör alakban a padlóra helyezzük, ez egy karámot jelképez. Egy kis 

résen nyitva hagyjuk a kötelet a kerítés bejáratának. A játékvezető ismerteti a 
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résztvevőknek a játékot. Minden résztvevő bekötött szemmel szétszóródik egy 

szabad területen, ez a legelő. Ők a bárányok, akik idős korukra megvakultak. 

A játékvezető kijelöli az egyik résztvevőt, ő leveheti szeméről a kendőt, mert 

ő a juhász, akinek a legelőről be kell hajtani a karámba a bárányokat. A 

juhásznak idős kora miatt mobilitási lehetőségei korlátozottak, vagyis nem 

hagyhatja el helyét. A juhász feladata, hogy beterelgesse a bárányokat a 

karámba. A bárányok csak állathangokon kommunikálhatnak és a karámba 

csak a kapun keresztül lehet bejutni (a kerítés áram alatt van). A 

csoportvezetőnek érdemes megfigyelnie, milyen volt a csoport összhangja és 

együttműködése, hogyan érezték magukat a tanulók magad vezetettként és 

bíztak-e a juhászban, hogyan érezték magukat vezetőként, mi volt számukra a 

legnehezebb a feladatban. 

Eszközigény: egy hosszú kötél, fejenként egy kendő 

Ajánlott létszám: 10-30 fő  

Időtartam: 30 perc 

21. A kiválasztottak 

Instrukció: Három résztvevőt kiválasztunk, ők elhagyják a helyiséget. A többiek 

kigondolnak egy olyan témát, amiről beszélgetni tudnak. Ha eldöntötték, 

keresnek két szót, amely fontos a téma megtárgyalásához, majd ezeket 

kicserélik két olyan szóval, amelynek semmi köze nincs a kiválasztott 

témához. Ezután keresnek két újabb olyan szót, amely illik a beszélgetéshez, 

és ezeket lecserélik két gesztussal. Amikor mindenki megjegyezte az új 

szavakat és gesztusokat, a csoport elkezd beszélgetni. Amikor már lendületben 

vannak, minden magyarázat és további utasítás nélkül beengedjük az eddig 

kint tartózkodó három résztvevőt, és hagyjuk az eseményeket folyni a maguk 

útján. Figyeljünk arra, hogy még közvetve se adjunk semmiféle utasítást, 

utalást a résztvevőknek. Érdemes olyan témát választani, amivel kapcsolatban 

könnyen és hosszan tudnak beszélgetni a benn maradt résztvevők. A játékot 

követően érdemes értékelni, hogyan érezték magukat a szobában maradt és 

kizárt tagok, mikor és hogyan vonták be őket a beszélgetésbe. 

Eszközigény: flipchart tábla, toll 

Ajánlott létszám: 8-30 fő 

Időtartam: 35 perc 
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22. 1 nap / 1 óra sérültként 

Instrukció: Kiválasztunk egy adott sérültségi formát (látás-, hallás-, értelmi, autizmus, 

mozgássérült), és ebben a szerepben élünk végig egy meghatározott 

időtartamot a gyakorlat résztvevőivel. A választott szerepbe bújva kell 

meghatározott feladatokat teljesíteni, a mindennapi élethez kapcsolódóan 

(utazás, iskolai feladatok, munka, sport, játék stb.). A gyakorlat keretében 

minden résztvevő kaphatja ugyanazt a szerepet, vagy eltérő sérültségi formát 

is.Fontos a részletes értékelés, mert a sérült szerepbe való belehelyezkedés, 

személyes megtapasztalás intenzív élményeket vált ki a résztvevőből. 

Eszközigény: az adott sérültséghez kapcsolódó eszközök, kellékek, berendezések 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 15-30 perc 

23. Mi lenne ha? 

Instrukció: A tagok körben ülnek. A játék lényege, hogy egy csoporttag kimegy, ő lesz a 

kitaláló. A többiek megegyeznek egy bizonyos személyben a bennmaradók 

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

személy, ha például növény lenne. A többiek mind válaszolnak. A kitaláló 

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

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

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

csinálni, hogy mindenki legyen kitaláló és kitalált személy is. 

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 30 perc 

24. Játsszuk el együtt: 

Instrukció: A csoportvezető minden résztvevőnek biztosítson papírt és tollat. A papírra 

írjanak fel 5 szempontot: Milyen nemzetiségű? Milyen anyagi körülmények 

közt él? Mi a foglalkozása? Milyen a családi állapota? Szimpatikus-e vagy 

sem? Ezek után egyesével mutassuk meg a képeket a résztvevőknek, és írják 

le a kép által a megadott szempontokhoz, hogy mi az első benyomásuk a kép 

alapján. Ha végig értünk a képeken, akkor egyesével beszéljük át a képeket a 

szempontok szerint, majd ismertessük a résztvevőkkel az információkat, amit 
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az illetőről tudni lehet. Ezek után kérdezzük meg, kinek változott meg a 

véleménye az információk után. 

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: 6-20 fő 

Időtartam: 15-30 perc 

25. Bizalmi esés  

 Instrukció: A pár egyik tagja háttal áll a másiknak. A másik kb. 1,0-1,5 m-re 

mögé áll, felé fordul, egyik lábát előre, másik lábát hátrateszi, kissé rugózva, 

karját tenyerével felfelé előretartja, oly módon, hogy a hátraeső partnerét 

hónaljánál fogva elkaphassa. Jeladásra a háttal álló karját combjához szorítva, 

merev testtel hátradől. Ezután a pár tagjai szerepet cserélnek. Fontos, hogy a 

csoportvezető mindenképpen rendelkezzen saját korábbi tapasztalattal erről a 

gyakorlatról, és lehetőleg elsőként mutassa be, hogy miképpen lehet 

biztonságosan elkapni a hátraeső személyt. Arra is hívja fel a figyelmet, hogy a 

magasság vagy különbsége, vagy a különneműség nem zavarja a gyakorlat 

sikeres végrehajtását – bár kirívó súlybeli eltérést ne engedjen meg. A játék 

folyamatos odafigyelést igényel a vezető részéről, fontos felhívnia a figyelmet 

a balesetveszélyre, és arra, hogy megfelelő közelségbe álljon az elkapó az 

elkapandó személyhez.   

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 6-20 fő, páros létszám 

Időtartam: 5-15 perc 

26. A mi házunk 

Instrukció: A csoport feladata, hogy közösen tervezzen egy házat, amelyben majd együtt 

fognak lakni. Erről készítsenek felülnézeti rajzot, ha több szintesre 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. Nagy létszám esetén 

csoportbontásban érdemes megvalósítani 

Eszközigény: lap, színes ceruza 

Ajánlott létszám: 5-30 fő 
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Időtartam: 15-30 perc 

27. Optimista és pesszimista szemüvegek 

Instrukció: Az egyik szemüvegre felírjuk, hogy „optimista”, míg a másik szemüvegre a 

„pesszimista” felirat kerül. A következő mondatokat fejezze be két tanuló az 

osztály előtt úgy, hogy egyikőjük az optimista, a másik a pesszimista 

szemüveget viseli. A legjobb, ha az egész osztálynak lehetősége nyílik 

felpróbálni valamelyik szemüveget. A mondatok befejezése lehet hasonló, de 

ugyanaz nem. Nyugodtan találhatnak ki a diákok is mondatokat, szituációkat, 

melyeket a különböző szemüveget viselve kell eljátszaniuk. 

Optimista mondatbefejezés: Már megint én… 

Pesszimista mondatbefejezés: Már megint én… 

További példamondatok: Kettest kaptam. Nem is csoda, hiszen…/ Nem vettek 

be a focicsapatba, de…/ Ági azt hiszi, okos vagyok, de…/ Amire a 

legbüszkébb lehetek, az…/ Nem vett észre, mert… 

Eszközigény: két papírszemüveg vagy régi, megunt napszemüveg, két különböző színű 

filctoll 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 15-20 perc 

28. Szociopoly 

Instrukció: Ebben a játékban bárki kipróbálhatja, mire is elég a segélyből, családi 

pótlékból, GYES-ből, alkalmi munkából szerezhető jövedelem.  

A játék során egy átlagos hónap napjain haladunk végig – némileg 

meggyorsítva az időt, kockadobások segítségével –, a játékosoknak a tartósan 

munka nélkül lévők jövedelmi viszonyai között kell túlélnie a hónapot (a 

bevételek és kiadások összegei hozzávetőleg megfelelnek a mai magyar 

valóságnak) 

Eszközigény: 1db pálya, dobókocka, bábuk 

Ajánlott létszám: minimum 2 db 3-4 fős csapat 

Időtartam: 30-45 perc 

29. Egyedül 

Instrukció: Csukott szemmel járkál mindenki a teremben. Nem szabad beszélni a játék 

alatt! A tér és a térben lévő személyek, tárgyak érzékelésére kell figyelnünk. 
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A mellettünk elhaladókkal próbáljunk kapcsolatot teremteni, ez csak 

érintéssel, tapintással lehetséges. A játék után - már nyitott szemmel - 

próbáljuk meg rekonstruálni a történteket: hol jártunk, kivel találkoztunk a 

játék során! 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 15-25 fő 

Időtartam: 10 perc 

 

FIZIKAI ÜGYESSÉGET FEJLESZTŐ JÁTÉKOK 

30. Vakvezetés párban, hang után 

Instrukció: A résztvevőket két vagy több csapatra osztjuk és a játékosok párba állnak. Az 

egyiknek bekötik a szemét, a másik csak hanggal vezetheti. Amikor 

visszaérnek, átadják a kendőt, és indulhat a következő pár.  

Eszközigény: kendő 

Ajánlott létszám: 6-20 fő 

Időtartam:  

31. Bogozd ki a csomót!  

Instrukció: Valaki kimegy a teremből, a bennmaradók megfogják egymás kezét, kört 

alkotnak. A kört elkezdik összebogozni: egyes játékosok felemelik kezüket, s 

az így keletkezett kapun átbújnak. Mások máshol bújnak át, mígnem egy nagy 

élő gubanc keletkezik. Ekkor szólítják a kitalálót, akinek feladata, hogy 

kibogozza a csomót. A játék az együttesség élményét nyújtja a testi közelség, 

a fejtörést okozó feladat, a közös erőfeszítés és a megkönnyebbülést hozó 

megoldás. 

Eszközigény:  

Ajánlott létszám:  

Időtartam:  

32. Cowboy 

Instrukció: A játékosok körben állnak, a játékvezető a kör közepén. A játékvezető hirtelen 

"rálő" valakire. Az illető leguggol, és a két szomszédja egymásra lő. A két 

szomszéd közül, aki később lőtt, az kiesik (ezt a játékvezető dönti el, esetleg 
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döntetlent is hirdethet). Akire a játékvezető rálőtt, az ezután újra feláll. A 

kiesett játékos nem áll ki a körből, hanem leguggol (és úgy is marad a játék 

végéig). Ha már csak két játékos van életben, akkor a párbaj következik. 

Egymásnak háttal kb. 10 méterre állnak egymástól, és a játékvezető tapsára 

egymásra lőnek. A gyorsabb lövő lesz a bajnok. Ezután új játékvezető 

választásával új kör kezdődhet. Fontos, hogy a játékvezető legyen gyors és 

határozott. Figyeljünk arra is, hogy "töltött fegyverrel" (pisztoly alakra formált 

előre tartott kéz) ne játsszon senki, a kezek a test mellett lógjanak. Változat: 

Matematika órákon műveletek gyakorlására is jó, a középen álló játékvezető 

(tanár) amint rámutat valakire, máris feltesz egy kérdést, s a leghamarabb 

válaszoló marad játékban. Angol órákon szavak gyakorlására is megfelelő. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 10-20 perc 

33. Én vagyok a főnök 

Instrukció: A játékvezető feltesz egy papírcsákót a fejére, vagy kezébe vesz egy tárgyat, 

ami egy főnök attribútuma lehet (pl. pálca, alma, palást…). Valamilyen jól 

utánozható mozdulatsort végez, miközben a zene ritmusára körbejár a 

teremben. A tanulók utánozzák a főnököt, és mögé felsorakozva követik őt a 

teremben. A mozdulatokat váltogassuk, majd egy idő után adjuk át a 

papírcsákót, illetve a tárgyat valamelyik tanulónak. 

Eszközigény: papírcsákó, választott tárgyak 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 10-15 perc 

34. A háromrészes krokodil 

Instrukció: A részvevők 3 fős csoportokká alakulnak. A kiscsoportoknak az a feladata, 

hogy egy állatalakot jelenítsenek meg a testükkel úgy, hogy a figura három 

részből álljon, és mindegyik része mozogjon. Pl.: az egyik játékos a krokodil 

feje és karjaival, mint egy óriási szájjal tátogat; a másik játékos a krokodil 

teste, amely le-föl mozog, a harmadik a farka, amely jobbra-balra verdes. Ha 

elefántot formáznak, akkor az egyik a feje, amint hosszú ormányával éppen 

vizet szürcsöl, a másik kettő pedig az elefánt egy-egy füle, amivel legyezi 
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magát. Az igazán ötletes megjelenítésnél minden résznek más szerepe van. 

Minden kiscsoport bemutatja a maga állatfiguráját, azután közösen 

kiválasztják azt a 3-4 alakot, amelyik a legjobban tetszett. A kitalálók újra 

bemutatják ezeket az állatokat, hogy mindenki megjegyezhesse, melyik rész, 

mit csinál. Mindhárom rész kap egy számot. Ezek után kört alkotnak a 

játékosok úgy, hogy ne álljanak egymás mellett azok, akik közös 

kiscsoportban voltak. A játékmester középre áll, mondja, hogy melyik állatot 

szeretné megjeleníteni, és hirtelen rámutat valakire. Akire rámutatnak, az 1-

es, a tőle jobbra álló a 2-es, a balra álló pedig a 3-as számú rész. A feladat az, 

hogy minél gyorsabban életre keltsék a figurát, hogy ki-ki a megfelelő helyre 

álljon és összhangban mozogjanak az egyes részek. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 9-30 fő 

Időtartam: 15-30 perc 

35. Csak fordítva 

Instrukció: A játékvezető szemben áll a játékosokkal, és különböző mozdulatokat végez, 

amelyeket a játékosoknak utánozniuk kell, de fordítva: ha a bal lábán ugrál, 

akkor a játékosok a jobbon, ha a jobb kezével vakarja a füle tövét, akkor a 

játékosok a ballal, ha előre hajtja a fejét, akkor a játékosok hátra stb. A 

játékvezető először lassan, majd egyre gyorsabban váltogatja és végzi a 

mozdulatokat. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

36. Spagetti torony: 

Instrukció: Két csapatból aki a legnagyobb tornyot építi és az megáll 3 másodpercig az 

nyert. A feladathoz kreativitásra és csapatmunkára van szükség, amihez 

elengedhetetlen a kommunikáció. 

Eszközigény: 1 csomag spagetti, 1-1 m szigetelő szalag, 10-10 db pillecukor 

Ajánlott létszám: 14-30 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

37. Csavartorony 
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Instrukció: Minden csapattagnak egy hurkapálca és 5 csavar. Egy perc van rá, hogy 

felrakja és akinek megáll a torony az nyert 

Eszközigény: hurkapálca, csavar 

Ajánlott létszám: 14-30 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

38. Gémkapocs válogató 

Instrukció: A színes gémkapcsokat a játékvezető összekeveri, amelyeket a csapatoknak 

külön-külön pohárba kell elhelyezni. Az a csapat nyer aki hamarabb szétválogatja az 

azonos színű gépkapcsokat. 

Eszközigény: műanyagpoharak, színes gémkapcsok 

Ajánlott létszám: 14-30 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

39. Pohárrakó 

Instrukció: Fehér pohártorony (egymásba rakott poharak), rajta egy darab fehér pohárral, 

poharait kell egymásba rakni minél gyorsabban. Az a csapat nyer, aki 

kevesebb idő alatt rakja vissza a színes poharat a fehér aljára. 

Eszközigény: 20db fehér és egy db színes pohár 

Ajánlott létszám: 14-30 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

40. Visszakézből  

Instrukció: A játékos a kézhátára helyez két ceruzát, feldobja, majd elkapja őket. Ezt 

hatszor meg kell ismételni úgy, hogy minden állomásnál hozzátesz még két 

ceruzát, így a végén 12 ceruzával hajtja végre a mutatványt. 

Eszközigény: 12db ceruza 

Ajánlott létszám: 12 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

41. Győzd le a gravitációt!  

Instrukció: A játékosnak három lufit kell egy percig a levegőben tartania, egy sem eshet 

le. 

Eszközigény: léggömbök (a résztvevők számának megfelelő számban) 

Ajánlott létszám: 5-10 fő 
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Időtartam: 5 perc 

42. „Legyen tánc!” 

Instrukció: Tornagyakorlatok, tánclépések végzése. Például: guggolás, egyhelyben futás, 

nyújtózkodás, vagy egyhelyben táncolás. A lényeg a diákok mozgásra 

ösztönzése, felfrissítése, hiszen ezt a feladatot sokkal érdemesebb óraközben 

megcsinálni, amikor már lankad a gyerekek figyelme.  

Instrukció: A játék alapkoncepciója, hogy egyre csökkenő méretű tűk lyukaiba kell fonalat 

tűzni. Ez a játék kiváló a finommotorika fejlesztésére. A tanulók számára 

izgalmasabb lehet a játék, ha párokban versenyeznek egymással, hogy ki tudja 

hamarabb átfűzni a tűn a fonalat. 

Eszközigény: Esetleg zene lejátszó eszköz 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 5-15 perc 

43. Lyukérzék 

Instrukció: A játék alapkoncepciója, hogy egyre csökkenő méretű tűk lyukaiba kell fonalat 

tűzni. Ez a játék kiváló a finommotorika fejlesztésére. A tanulók számára 

izgalmasabb lehet a játék, ha párokban versenyeznek egymással, hogy ki tudja 

hamarabb átfűzni a tűn a fonalat. 

Eszközigény: tű, fonal 

Ajánlott létszám: 15-20 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

44. Kosárlabda 

Instrukció: A pedagógus apró tárgyakat (radír, gomb, gumilabda) dob fel. Ezeket egy 

dobozzal, kenyérkosárral stb. kell elkapniuk a gyerekeknek. 

Eszközigény: apró tárgyak, doboz/kenyérkosár 

Ajánlott létszám: 10-15 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

45. Könyv a fejen 

Instrukció: Létszámtól függően két, vagy több csoportba osztjuk a tanulókat. A 

sorversenyekhez hasonlóan kijelölünk egy startvonalat és pár méterrel arrébb 

elhelyezünk például egy széket. A tanulónak az a feladata, hogy a megadott 



125 

jelzésre elindul a könyvvel a fején, megkerülve a széket visszaérkezik a 

startvonalhoz, átadja a könyvet a soron következőnek és így tovább. A 

könyvet nem szabad kézzel megfogni, ha leesik a könyv, vissza kell menni a 

startvonalhoz és újrakezdeni. 

Eszközigény: szék, könyv 

Ajánlott létszám: 15-30 fő 

Időtartam: 10-15 perc 

46. Szobrászkodjunk gyurmával 

Instrukció: A diákok feladata, hogy az instrukció alapján különféle formákat készítsenek 

a gyurmából, először az instrukcióink alapján, majd szabadjára engedve a 

fantáziájukat. Először a feladat az, hogy készítsenek kígyót. Ez egy 

egyszerűbb feladat, hiszen még nem igényel nagyobb munkát, és egyetlen 

gyurmatéglából meg lehet csinálni. Ezt követi a 2. még mindig könnyű feladat, 

készítsenek egy labdát. Ezt követően a feladat az, hogy készítsenek hóembert, 

aminek a kezei a korábban elkészített kígyó 1-1- része. Tehát további két 

labdát kell csinálni. A következő feladat: Készítsenek házat, mindenki a saját 

tervei alapján. Nincs jó vagy rossz megoldás. 

Eszközigény: gyurma, alátét/újságpapír (az asztalra terítve elkerülhetjük, hogy gyurmás 

legyen) 

Ajánlott létszám: 5-25 fő 

Időtartam: 15-30 perc 

47. Babzsákposta 

Instrukció: A tanulók egy megadott jelre elkezdenek a teremben sétálni, tapsra 

mindenkinek meg kell merevednie fél lábon. Így kell állni, ha elfáradnak, 

akkor lábat lehet váltani. Ekkor 3 babzsákot indít el a tanár 3 különböző 

diáktól. A cél, minden diákhoz el kell jusson egy babzsák legalább 1 

alkalommal. A babzsákot egyik diák a másiknak dobással postázza. Csak 

olyannak lehet dobni a zsákot, természetesen fél lábon, aki velünk szemben 

van, tehát nem a hátát mutatja. Ez a diák lehet a közelben, de akár a terem 

másik végében álló is. Ha el tudja kapni egyhelyben fél lábon a babzsákot, 

akkor sikerült a posta. Ha a babzsák leesik, akkor az a csomag újra visszamegy 

oda ahonnan indult. 
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Eszközigény: Babzsák 

Ajánlott létszám: 10-25 fő 

Időtartam: 10-15 perc 

48. Ugróiskola kicsit másképp 

Instrukció: A Szabadtéri játék esetén krétával elkezdünk láb- és kézformákat rajzolni, egy 

sorba minimum 2db forma maximum négy kerülhet, egymás után legalább 10 

sort csinálunk. A lábforma azt jelenti, hogy a tanulónak lábbal kell odaugrania, 

a kézforma pedig, hogy a kezét oda kell helyeznie. A láb- és tenyérforma 

esetében is fel kell tüntetni, hogy bal vagy jobb tenyeret, lábat kell odatenni. 

A tanulónak a feladata, hogy az egy sorban lévő formák szerint menjen végig 

a sorokon, ha például egy sorban balról jobbra ez lett lerajzolva: bal láb, jobb 

tenyér, bal tenyér, jobb láb akkor a tanulónak úgy kell guggolnia abban a 

sorban, hogy a kezei keresztben vannak a földön. 

Eszközigény: Kréta (szabadtéri játék esetén) papírból kivágott formák (teremben), 

gyurmaragasztó (a teremben játszott játék esetén a formák padlóhoz 

erősítéséhez) 

Ajánlott létszám: 10-20 fő 

Időtartam: 15-30 perc 

49. Origami színház 

Instrukció: A csoportok tagjait megkérjük, hogy minden csoport hajtogasson egy bizonyos 

általuk kitalált történethez szereplőket. Aki szeretne, használhat ragasztót is. 

Majd ha mindenki végzett találjanak ki egy rövid történetet, majd adják elő a 

többi csoportnak. 

Eszközigény: papír, olló, ragasztó 

Ajánlott létszám: 20 fő (4db 5 fős csoport) 

Időtartam: 10-30 perc 

50. Földrengés 

Instrukció: Eggyel kevesebb széket használunk, mint amennyi játékos van. A székeket 2 

sorban egymás elé helyezzük körülbelül 2-3 méteres távolságban. Középen áll 

egy játékos, a többiek a széken ülnek. A középső játékos fel alá sétál, majd 

hirtelen elkiáltja magát, hogy földrengés. Ekkor az ülőknek helyet kell 

foglalniuk a szemközti sorban minél gyorsabban, mert a középső játékos is 
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keres egy helyet magának. 1 embernek sohasem lesz ülőhelye. A játék ezután 

ismétlődik. 

Eszközigény: székek 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 10-20 perc 

51. Állj! 

Instrukció: A csoport minden tagja szabadon mozog, majd az állj jelre (például a szó maga, 

szó és taps, a szó és dobütés) a pillanatnyi pózba merevedik. A következő jel 

után ebből a pózból kell az előzőtől teljesen eltérő mozdulatot (mozgássort) 

indítani. A játék a megállításig az előző variáció mintájára folyik. A megállítás 

után a vezető kijelöli a csoport valamelyik tagját, mindenki felveszi az ő pózát, 

majd (újabb jelre) abból kiindulva mozog tovább. A csoport tagjai egymás 

mögött helyezkednek el. Az utolsó ember valamilyen mozgássort végez (a 

többiek, mivel mögöttük áll, nem látják!). Az állj utasítás elhangzása után 

megtartja a pillanatnyi pózt. Ezzel egy időben visszafordul az utolsó előtti 

ember, aki megfigyeli és átveszi az előző játékos pózát, majd abból kiindulva 

mozog tovább. A játék így megy végig az egész oszlopon. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 10-0 fő 

Időtartam: 10-20 perc 

52. Illúziókapu 

Instrukció: 2 játékvezetőre van szükség, akik a kötél két végét fogják, és hajtják a kötelet. 

A feladat az, hogy a társaság minden tagja átjusson a kötél túloldalára 

(nehezíteni lehet azzal, hogy csak a kötél alatt lehet átbújni, felette átugrani 

vagy átfutni nem!). Ennek a célja, hogy a félénkebbeket biztassák a többiek, 

illetve lehet segíteni azzal is, ha mondják, mikor induljon el, stb. 

Eszközigény: egy kötél 

Ajánlott létszám: 10-20 fő 

Időtartam: 10-15 perc 
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KONCENTRÁCIÓT JAVÍTÓ JÁTÉKOK 

53. Simon mondja („Simon says”) 

Instrukció: A résztvevők körben állnak, a játékvezető utasításokat ad folyamatosan (pl.: 

emeld fel a jobb karodat), ezeket azonban csak akkor szabad végrehajtani, ha 

az utasítás előtt elhangzik az, hogy ,,Simon mondja…” 

Eszközigény: tanteremben található eszközök 

Ajánlott létszám: 15-30 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

54. Evolúció 

Instrukció: Kezdetben mindenki az evolúció legalján vegetál, mindenki amőba. A sok-sok 

amőba úszkál és mondogatja: amőba, amőba, amőba… Ha két amőba 

találkozik, játszanak egy kő-papír-ollót, a nyertes továbbfejlődik, tojás lesz. A 

tojás mondogatja: tojás, tojás, tojás… Ha két tojás találkozik, megint játszanak 

egy kő-papír-ollót. A nyertes sas lesz, a vesztes visszafejlődik amőbává. A sas 

szárnyal és mondogatja: sas, sas, sas… Ha két sas találkozik a jobbik 

superman lehet, és megnyeri a játékot a másik ismét tojás lesz. A játéknak 

akkor van vége, ha csak egy-egy amőba, tojás, sas maradt. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 15-30 fő 

Időtartam: 10-15 perc 

55. Háttal egymásnak 

Instrukció: Ennél a gyakorlatnál párba kell állnia a gyerekeknek, de úgy, hogy egymással 

háttal ülnek és a karok egymásba vannak kulcsolva. Majd felszólításra 

párcsere. Ha ez jól megy akkor bonyolítható (Jobb váll jobb vállhoz) majd 

ismét párcsere. Ha a létszám páratlan, akkor még egy szempont, hogy 

igyekezzenek párt találni, és akinek nem lesz párja az lesz a következő cseréig 

a játék vezetője. A cél, hogy minél gyorsabban reagáljanak.  

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 20-40 fő 

Időtartam: 5-15 perc 

56. Ritmuskopogtatás 
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Instrukció: A játékvezető az asztalon (egy ceruzával vagy az ujjával) kikopogtatja 10-15 

ismert nóta ritmusát. A játékosok noteszükbe jegyzik sorrendben, hogy a 

kopogtatásban milyen nótára ismertek. Aki mind eltalálta, vagy legalábbis a 

legtöbbet, az a nyertes! (Legközelebb jogában áll a játékot vezetni!)  

Eszközigény: ceruza, notesz/lap 

Ajánlott létszám: 5-15 fő 

Időtartam: 10-20 perc 

57. Rajzold, amit mondok  

Instrukció: A párok egymásnak háttal ülnek, nem látják, csak hallják egymást. A pár egyik 

tagja kap egy rajzolt formát vagy képet. Erről a képről pontos utasításokat 

fogalmaz meg a társának úgy, hogy a társa ezt a képet le tudja rajzolni a saját 

lapján. 

Eszközigény: lap, ceruzák 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 10-20 perc 

58. Puzzle 

Instrukció: Ebben az esetben a diákoknak össze kell illeszteniük az összetartozó elemeket. 

Matematika órán ezt lehetne használni akár függvények tanításakor, hiszen a 

diákok össze tudják párosítani a függvényábrákat a hozzárendelési 

szabályokkal. Történelem esetében pedig ez a fajta játék is alkalmas az 

összetartozó évszámok, események, helyszínek elsajátítására. Fejleszti a rész-

egész gondolkodást. (Példa: https://e6496247-84d2-4eba-949c-

46e3ea8b764c.filesusr.com/ugd/f2ce07_91b51da1b8ee49548f4c57a93ebadd

29.pdf?fbclid=IwAR1-tHkUNMR6PG-flfzug56Sq-

99_sbOnRAbEhIAM0yIjP5pUjmOG6Dc3F0) 

Eszközigény: puzzle darabkák 

Ajánlott létszám: 5-30 fő 

Időtartam: 5-15 perc 

59. Mi változott meg? 

Instrukció: Az asztalra helyezünk 10 különböző tárgyat (vagy azok képeit). A tanulók egy 

percet kapnak rá, hogy megfigyeljék a tárgyak helyét majd csukják be a 

szemüket. A tárgyak közül háromnak megváltoztatom a helyét. A szemek 
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kinyitása után a kiválasztott tanuló mondja meg milyen változást vett észre. A 

játék érdekesebbé tehető úgy, hogy előre választunk „hunyót” és utána ő 

változtatja meg a tárgyak helyét a következő „hunyó” számára. 

Eszközigény: tanteremben lévő tárgyak 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

60. Doboló ujjak parancs 

Instrukció: Körbeüljük az asztalt, és különböző parancsokat adok, amelyeket a 

gyerekeknek teljesíteniük kell: 

 doboló ujjak parancs: mindenki dobol az ujjaival az asztalon; 

 tenyér parancs: mindenki odacsap az asztalra a tenyerével; 

 ököl parancs: mindenki ököllel ráüt az asztalra; 

 kézfej parancs: mindenki a kézfejével hármat üt az asztalra. 

Azonban a játékvezető néha megpróbálja félrevezetni a gyerekeket. Ha a 

parancs során nem mondja, hogy „parancs”, akkor a gyerekeknek nem szabad 

megváltoztatniuk a mozgásukat, akkor sem, ha a játékvezető megváltoztatja. 

Aki téveszt, zálogot ad. Aki minden parancsot helyesen teljesít, a következő 

játékban parancsnok lesz. 

Eszközigény: tanteremben lévő tárgyak 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

61. Utánozás majomszokás: 

Instrukció: Egyszerű, rövid, (kezdetben max. 6 ütemes, később lehet 8 ütemes) 

mozdulatsort mutatok be, amelyet a gyermeknek utánoznia kell. Pl. a vezető 

leguggol kétszer, majd feláll, fejét balra, majd jobbra fordítom, vagy álló 

helyzetben kétszer tapsol a feje felett, majd kétszer a háta mögött, majd kétszer 

a hasa előtt. Amikor a gyerekek már biztonsággal elsajátították a játék 

lényegét, ők is mutathatnak be gyakorlatokat. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

62. Csendkirály 
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Instrukció: Kiválasztunk egy királyt, akit a székre ültetünk. A királyt úgy lehet „leváltani”, 

hogyha a diákok próbát tesznek. A próba során az a feladat, hogy úgy kell 

megtenni a távolságot, hogy egy alig lehessen hallani, hogy valaki lép. Az, aki 

hangot ad ki lépés közben, veszít és egy másik diák teheti próbára a 

szerencséjét. A távolságot egyenes vonalban kell kimérni, és ez általában két 

padsor között található, és a próba szakasza a legutolsó padtól, a királyi trónig 

tart. 

Eszközigény: Egy szék, amit a tanári asztal mellé helyeznek el. 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

63. Lehallgatás 

Instrukció: Nyolc darab 0,33 l-es üdítős dobozt helyezünk el, mindegyikben különböző 

mennyiségű ötforintosokat teszünk 5-től 40 forintig. A tanulóknak csak a 

fülükre hagyatkozva kell a dobozokat érték szerinti sorrendbe állítani. 

Eszközigény: 8db üres üdítős doboz (0,33l), 5 forintos érmék 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

64. Vízöntő: 

Instrukció: Bekötött szemmel öntenek a gyerekek vizet kancsóból pohárba. Az a 

legügyesebb, aki a hallására támaszkodva a legpontosabban tölt, és a víz nem 

folyik ki. 

Eszközigény: kancsó, pohár 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

65. Számlavina 

Instrukció: A gyerekek oszlopba rendeződnek és a hátulsó ember kap egy számot. Ez 

bármi lehet, ez a kiinduló szám. A tanár minden oszlopnak ad egy műveletet, 

melyet hátulról kiindulva minden gyerek elvégez a saját számával és az 

eredményt belesúgja az előtte álló fülébe. Pl.: kiinduló szám a hét. A művelet 

pedig az „adj hozzá nyolcat”. A hátulsó gyerek elindítja 7+8=15 majd így 

tovább.  

Eszközigény:- 
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Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

66. Számolj, ha meglöklek: 

Instrukció: A gyerekek háttal ülnek körben. Megérintjük egyiküket, ő mondja az egyet, 

tőle jobbra ülő a kettest, s indul a számsor jobbra. Közben egy másik gyereket 

megérintve egy újabb számsor indul útnak, s így párhuzamosan 3-4 számsor 

fut. A gyerekeknek nagyon kell figyelniük a hangzavarban, hogy mikor 

kapnak balról egy számot, amit folytatni kell tovább. Ezt lehet művelettel vagy 

szorzótáblával is.  

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

67. Nézzünk farkasszemet! 

Instrukció: A gyerekek 2 sorba ülnek vagy állnak, egymás felé fordulva. A feladat az, 

hogy farkasszemet nézzenek egymással és tartsák a szemkontaktust, minél 

több ideig. A párok cserélődhetnek. Ezután a csoport közösen megbeszéli, a 

következőket: Mennyi ideig sikerült tartani a szemkontaktust? Melyikük volt 

az „erősebb”, kitartóbb? Mit érzett a helyzetben? Érzett-e dühöt, ha igen, 

miért? Mi az eredeti szerepe a hosszantartó pislogás nélküli szemkontaktusnak 

az állati kommunikációban.  

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: páros létszámú csoport 

Időtartam: 5-10 perc 

68. Egyszerre indulni. 

Instrukció: Párokat alakítunk, akik egymás mellett állnak. Nem érhetnek egymáshoz és 

nem nézhetnek egymásra. A feladat az, hogy mindenféle jelzés nélkül 

egyszerre induljanak el, tegyenek meg 3-4 lépést (előre meghatározott) és 

álljanak meg. Ha jól megy párosan, akkor alakíthatunk kisebb csoportokat is. 

Nehezítés, ha növeljük a játékos-párok közti távolságot. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 2-30 fő 

Időtartam: 10-15 perc 



133 

69. Hátrajz 

Instrukció: A gyerekek ujjukkal egymás hátára különböző figurákat, betűket, számokat 

rajzolnak. Fel kell ismerni, mit írtak a hátukra. Ha sikerül kitalálni, cserélnek. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 10-20 fő (páros elrendezés) 

Időtartam: 10-15 perc 

70. Hangsúly 

Instrukció: Egyszerű, mindössze kétirányú figyelemmegosztást kívánó koncentrációs 

gyakorlat. Körben ülünk, és egymás után az 1-2-3-4 számsor megfelelő elemét 

mondjuk (első játékos egyet mond, második kettőt, és így tovább), úgy hogy 

a négy szám közül mindig csak egy legyen hangsúlyos. Ez a hangsúly minden 

ismétlődés alkalmával eggyel továbbkerül, tehát: 1-2-3-4-, 1-2-3-4-, 1-2-3-4-

, 1-2-3-4-, (a hangsúly a vastagon szedett számon van) A hangsúlyt 

"alátámaszthatjuk" egy mozdulattal, pl. a kéz felemelésével, lépéssel, stb. 

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: 10-20 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

71. Postásjáték 

Instrukció: A tanár súg egy gyerek fülébe valamit, aki továbbadja. Az utolsó gyerek 

elmondja, mit hallott. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 10-15 fő. 

Időtartam: 10-15 perc 

72. Kakukk, hol vagy? 

Instrukció: Egyik gyereknek bekötjük a szemét, a párja lesz a kakukk, aki valahol a 

szobában elhelyezkedik. A bekötött szemű mondja a fenti kérdést, a másik 

válaszol, hogy „kakukk”, így kell megtalálnia őt. Lehet egyszerre több párral 

játszani, mindenkinek más madara van – veréb, galamb, kacsa, csibe, varjú 

stb. –, s azt kérdezik, „madárkám, hol vagy?”, és a párjának a megfelelő 

hangon kell válaszolnia. A madárkának figyelnie kell, mikor szól az ő párja. 

Eszközigény: Kendők vagy sálak 

Ajánlott létszám: 2-10 fő. 
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Időtartam: 10-15 perc 

73. Tengerészcsomó 

Instrukció: A tanulók a bal bokát a jobb térdükre helyezik. Jobb kezüket a bal bokára 

kulcsolják. Bal tenyerükkel a bal talpukat megmarkolják a lábujjal, és a hajlat 

közötti domborulatra helyezik. Jobb kezüket a bal bokára kulcsolják. Egy 

percig ebben a pozícióban maradnak behunyt szemmel, mélyen lélegezve. 

Belégzéskor a nyelvet a szájpadláshoz kell szorítani. A gyakorlat folytatása: 

ülő helyzetben, a lábakat kinyújtva, egyenes derékkal, behunyt szemmel 

folytatják a mély légzést, kezüket az ujjbegyeken sátortetősen 

összetámasztják. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 5 perc 

74. Nyerő nemhatos 

Instrukció: A játékhoz egy hatoldalú kockára van szükség. A játék egy fordulója 

kockadobásokból áll, a játékvezető egyesével végzi a dobásokat a hatoldalú 

kockával. Ha 6-ost dobott, akkor a forduló véget ér, és az éppen játékban levő 

játékosok az adott fordulóra nem kapnak pontot. Ha nem hatost dob, akkor 

minden játékos eldöntheti, hogy folytatja-e a játékot, vagy kiszáll. Aki egy 

adott dobás után kiszáll, annyi pontot kap, ahány dobás történt eddig a 

fordulóban. Tehát ha a játékvezető már négyszer dobott, és egyik sem volt 6-

os, akkor 4 pontot kap, aki a negyedik dobás után kiszáll. A forduló akkor ér 

véget, amikor mindenki kiszállt, vagy a játékvezető 6-ost dobott. A játék 

tetszőleges számú fordulóból állhat, érdemes ezt előre megbeszélni. A játékot 

az nyeri, aki a legtöbb pontot gyűjti. 

Miután már sokat játszottuk ezt a játékot, rátérhetünk a profi változatára. A 

játékszabályok ugyanazok, néhány eltéréssel. A játék kezdetén mindenki kap 

20 pontot. Ha valaki részt akar venni egy adott fordulóban, akkor ezért 2 

pontot kell adnia. Ha úgy dönt, hogy nem játszik, akkor a két pontja 

megmarad, de nem is szerezhet pontot. A többi szabály ugyanaz. 

Eszközigény: dobókocka 

Ajánlott létszám: 5-15 fő 
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Időtartam: 10-20 perc 

 

GONDOLKODÁSFEJLESZTŐ JÁTÉKOK 

75. Találd ki! 

Instrukció: A gyerekek körbe ülnek, a kérdezőt kiszámoljuk és kimegy a teremből. 

Kiválasztunk egy tárgyat, ennek a nevét kell kitalálni. A kérdezőt behívjuk. 

Feltesz egy kérdést. Mindenki ugyanerre a kérdésre válaszol, csak kicsit 

másképpen. Pl. Hol található? Fán, asztalon, a számban, üzletben stb. Az 

válaszol jól, aki igazat mond, de a feleletéből nem lehet rögtön kitalálni, hogy 

miről van szó. A kérdező felteszi következő kérdést. Így megy a játék addig, 

amíg a kérdező ki nem találta a szót. Nehezíthetjük a játékot úgy, hogy csak 

meghatározott számú kérdést lehet feltenni. 

Eszközigény: Nincs kötelezően használt eszköz. 

Ajánlott létszám: Minél többen vannak, annál jobb. 

Időtartam:  

76. Maffia (Éjszakás gyilkos) 

Instrukció: Egy képzeletbeli városka lakói vagyunk. A békés lakók között azonban két 

gyilkos és egy detektív rejtőzik. (A játékvezető jelöli ki őket.) A városlakók 

viszont mit sem sejtenek a gyilkosok és a detektív kilétéről. Elérkezik az első 

éjszaka, mindenki becsukja a szemét. A játékvezető utasítására felébrednek a 

gyilkosok, összenéznek, és "megbeszélik" milyen módszer alapján ölik majd 

sorra a városka lakóit. A gyilkosok visszaalszanak, a játékvezető utasítására 

felébred a detektív. Rámutat valakire, aki szerinte gyilkos, a játékvezető 

válaszol neki, majd a detektív is visszaalszik. Reggel van: a városlakók 

tanácskozásra gyűlnek össze. Meg kell egyezniük, hogy ki az, akit a leginkább 

gyilkosnak vélnek, és aznap a bitó alá küldenek. Akit három ember megvádol, 

védőbeszéddel kell mentenie magát. A védőbeszéd után a többiek szavaznak 

a "fejéről", ha a többség a halála mellett dönt, akkor tőle búcsúzunk el aznap. 

Az eredményes gyűlés után újra éjszaka következik, mindenki becsukja a 

szemét. A játékvezető egymás után felsorolja a neveket, akinek a nevénél a 

gyilkosok felteszik a kezüket, az még az éjszaka folyamán elhalálozik. (A 
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gyilkosoknak ugyan annál a névnél kell a kezüket feltenni. Egy éjszaka 

maximum egy embert ölhetnek, de nem kötelező.). A névsorolvasás után a 

játékvezető megkérdezi a detektívet, az felébred, gyanakszik valakire, választ 

kap, visszaalszik. Másnap újra reggel van, mindenki felébred, az éjszakai 

áldozat kivételével. A lakók újra nagygyűlést tartanak, és így tovább.... A 

gyűléseken a detektív felfedheti kilétét, ha úgy látja jónak. A városlakók 

győznek, ha megölik a gyilkosokat, a gyilkosok a nyertesek, ha kiirtják a 

városka lakóit. 

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: 15-20 fő 

Időtartam: 25-35 perc 

77. Időjárás-séta 

Instrukció: A gyerekek járkálva eljátszanak egy-egy időjárástípust, illetve azok jellegzetes 

elemeit mutatják be. Az időjárásokat a tanár mondja be. Hagyni kell időt, hogy 

a gyerekek próbálkozzanak kialakítani a legjellegzetesebb mozgást, miután 

újat mondunk. Történetet is lehet szőni az állandóan változó időjárások köré. 

Változatok is lehetnek, hogy például séta különböző közegben és helyeken.  

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 20-40 fő 

Időtartam: 15-20 perc 

78. Eszközkirakó 

Instrukció: Gyűjtsünk tárgyakat! Nevüket keverjük össze, és kettőt-kettőt húzzanak ki a 

tanulók! A feladat, hogy ennek a két tárgynak az egyesítésével hozzanak létre 

valami új, praktikus eszközt. Rajzolják is le! További variációként szóba jöhet 

állatok és növények keresztezése állattal, növénnyel, illetve használati 

tárggyal. Ismertessék a találmány lényegét a diákok!  

Eszközigény: toll, papír, játék kocka, lego, st   

Ajánlott létszám: 10-20 fő 

Időtartam: 15-20 perc 

79. Levegő, föld, víz másképpen 

Instrukció: A játékosok körbeülnek. A játékvezető a három szó közül (levegő, föld, víz) 

az egyiket mondja és rámutat valakire. Olyan állatnévvel kell válaszolnia 
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(közlekedési eszköz, növény stb.) amilyen a megadott közegben előfordul. Pl. 

levegő-fecske, víz-bálna, föld-kutya stb. Aki nem tud válaszolni vagy téveszt, 

kiesik (vagy zálogot ad). Más fogalomkör szavaival nagyobbak is játszhatják. 

Pl. ragadozó- növényevő- rovarevő, tanszer- gyógyszer- fűszer, főváros- 

város- falu, tenger- folyó- tó stb. A játék elősegíti a gyors asszociációk 

kialakítását, fejleszti a gondolkodást. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 15-20 perc 

80. Átkelés a folyón 

Instrukció: A diákoknak készíteniük kell egy játékmezőt a füzetükbe. Ezen a játékmezőn 

van egy folyó, amelynek egyik oldalán 1-12-ig számozott mezők vannak. A 

diákok kapnak fejenként 10-15 figurát – babszemet, gombot, tetszőleges 

választás szerint. Az egy-egy gyerek által használt figurák száma csak a játék 

időtartamát befolyásolja, ha hosszabb időtartamra tervezzük a játékot, akár 20-

20 figurát is használhatnak. A diákok a számozott mezők között úgy osztják 

el a figuráikat, ahogyan akarják, tetszés szerint (akár az összes figurát) tehetik 

ugyanarra a mezőre, de minden figurát el kell helyezni valamelyik mezőn. 

Ezután a játékvezető két hatoldalú kockával dob, és a két dobott érték 

összegének megfelelő mezőn levők közül minden diáknak egy figurája átkel 

a folyó túloldalára. A játékot az nyeri, akinek elsőként átkelt az összes figurája 

a folyón. 

Eszközigény: füzet, íróeszköz, figurák (pl. babszem, gomb), 2 db dobókocka 

Ajánlott létszám: 5-15 fő 

Időtartam: 15-30 perc 

81. Varázsos 11 

Instrukció: A játékot 4 fős csoportokban játsszuk. Minden játékos az egyik kezét felteszi 

az asztal tetejére. A másik keze nem vesz részt a játékban. Jelre (például 

háromra) az ujjaikkal egy számot mutatnak. A játék lényege, hogy a 4 játékos 

megpróbáljon úgy számokat mutatni, hogy a négy szám összege 11 legyen. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 4-20 fő (néggyel osztható csoportlétszám) 
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Időtartam: 10-15 perc 

82. Szófoci  

Instrukció: az osztályt két csoportra osztjuk és kijelölünk egy-egy kapust. Az egyik csapat 

egy játékosa mond egy szót magyarul és a másik csapatból választ egy tanulót, 

akinek meg kell mondania a szó angol megfelelőjét. Ha nem tudja 

megmondani, akkor a kapusnak kell megmondani az angol megfelelőt, ha ő 

sem tudja, akkor a másik csapaté lesz a gól. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 20-30 fő 

Időtartam: 10-15 perc 

83. Számkirály  

Instrukció: az osztálybók két gyerek feláll, mondunk egy matematikai műveletet 

magyarul, aminek az eredményét kell megmondaniuk az adott idegen nyelven. 

Amelyikük hamarabb megmondja a helyes választ, az a gyerek állva marad. 

Majd az állva maradt gyerekeket újra párba állítjuk, és ezt egészen addig 

csináljuk, amíg már csak egy pár marad, és az utolsó pár állva maradt tagja 

lesz a számkirály vagy számkirálynő. 

Eszközigény: a számkirály/királynőnek egy korona kartonpapírból 

Ajánlott létszám: 20-30 fő 

Időtartam: 10-15 perc 

84. Csúcsforgalom 

Instrukció: Ki kell juttatni a piros autót a parkolóból a többi autó elmozgatásával, de a 

kocsikat nem lehet felemelni. Korosztály nélküli, segíti a figyelmet, a 

koncentrációt, a térbeli tájékozódást, előrelátást, egyéb logikai funkciók 

fejlesztését. Minta: http://www.dr-mikes-math-games-for-kids.com/traffic-

jam-

game.html?fbclid=IwAR3Eqj3lmVPn7C4ZuqGPz2ZNLqMoubhuvU1S16xfi

UfyZyA6k5pdf8EtrLk 

Eszközigény: egy négyzetrácsos lap, papíron kinyomtatva a színes autók, lehet, hogy a 

digitális táblán is működne ez a feladat és akkor a táblánál kellene az autókat 

elrendezni. 

Ajánlott létszám: osztálylétszám 
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Időtartam: 10-15 perc 

85. Hol van az alma? 

Instrukció: Ezt a feladatot sok féleképpen lehet variálni, attól függően, hogy a gyermek 

melyik készségét, képességét szeretnénk fejleszteni. Az alap játékban ha 

minden diák kap 1 kosarat és 1 almát ábrázoló képet, a tanár pedig mond egy 

mondatot az adott idegen nyelven (pl. az alma a kosár alatt van), akkor a 

gyereknek az almát az elhangzott mondatnak megfelelően kell elhelyeznie. 

Ezzel fejlesztjük a gyerek akusztikus észlelését, hallás utáni szövegértését, 

gondolkodását, figyelmét. Ez a feladat úgy is működik, ha minden diák kap 

10 képet és 10 mondatot (a linkben található módon), amiket össze kell 

párosítaniuk. Minta:  https://e6496247-84d2-4eba-949c-

46e3ea8b764c.filesusr.com/ugd/f2ce07_2969a439215b4572a86a507c808ad4

c6.pdf?fbclid=IwAR0Jumy_xFyGpIZNg06WPllzIlbkaQQrUUwLpd05_49N

QbEsRHa4f6ZpE0Q 

Eszközök: kinyomtatott képek, tábla, toll 

Létszám: 15-20 fő, egyéni is lehet 

Időtartam: 10-15 perc 

86. Három betű 

Instrukció: A játékosok körben ülnek. Az első játékos gondol egy 3 betűs szóra, amelyet 

körülírva ismertet a többiekkel. A kigondolt szót nem szabad kimondani! A 

következő játékos egy betűt megváltoztatva gondol egy másik 3 betűs szóra, 

amit ő is körülír. Ez így megy körbe-körbe. Ha valaki lemarad, vagy 

bizonytalan abban, hogy az előző játékos helyesen változtatott-e, élhet a 

visszakérdezés lehetőségével. Azzal viszont számolnia kell, ha ő tévedett, 

kiesik a játékból. Ha az előtte lévő játékos blöffölt vagy hibázott ő esik ki a 

játékból. Aki lemarad, vagy nem tudja követni a szavakat szintén, kiesik a 

játékból. 

Eszközigény:- 

Létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 10-15 perc 

87. Activity: rajzolás, mutogatás, körülírás 
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Instrukció: A tanulók csoportokat alkotnak (max. 6 fő). Minden csoport 3-3 közmondást 

vagy szólást vagy filmcímet vagy tananyaghoz kapcsolódó mondatot ír. Majd 

egyet lerajzolnak, egyet körülírnak és egyet elmutogatnak a többi csoportnak, 

akiknek ki kell találniuk a feladványokat. Példák: Addig jár a korsó a kútra, 

amíg el nem törik (rajz), Mátyás király és az igazmondó juhász (mutogatás), 

Részekre osztás (Körülírás). 

Eszközigény: lap, ceruzák 

Létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 20-30 perc 

88. Mértékegységes játék: 

Instrukció: Bevezetés (gyakorlati), 5 perc: a tanulóknak ki kell találniuk, hogy kinek van 

a legnagyobb és a legkisebb keze az osztályban. 

1. szint, 10 perc. Megvitatják az eredményeket, és azt, hogyan érték el ezeket. 

A gyerekek közvetlen élményeiket mesélik el a tanárnak. 

2. szint, 15 perc, szerepjáték. A két legkisebb kezű tanulót kiválasztják, hogy 

egy képzeletbeli boltban legyenek eladók – szövetet áruljanak –, a három 

legnagyobb kezű tanulót pedig arra kérik, legyenek vevők. A vásárlók 

nincsenek megelégedve a helyzettel, és az eladókat arra kérik, hogy az 

anyagokat araszukkal és karuk hosszával mérhessék. Közben az eladók azt az 

utasítást kapják, hogy csak saját araszukkal és karhosszukkal mért anyagot 

adjanak el. A többi tanulónak az a dolga, hogy figyeljen. A játékot a tanár 

akkor állítja meg, amikor a további munkát már megalapozták. 

3. szint, 5 perc. A tanár és a tanulók megvitatják, mi is valójában a probléma a 

vásárlók és eladók között. Felteszik a kérdést, hogyan lehetne megoldani? – 

standard mértékegységek. A használatban levő mértékegységeket a tanár 

ismerteti, és eredetüket megmagyarázza. 

4. szint (gyakorlati), 20 perc. Minden gyerek papírcsíkokat és 1 cm-es 

négyzeteket kap. Meg kell tervezniük saját vonalzóikat. Bármilyen hosszúra 

tervezhetik, ez a következő órára egy új kérdést szolgáltat. 

Befejezés, 5 perc. A gyerekek ellenőrzik egymás vonalzóit, hogy a standard 

mértékegységek alapján készültek-e, majd bármilyen felmerülő problémát 

megvitatnak és megoldanak. 

Eszközigény: pad, szövet, papír, olló, íróeszköz 
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Ajánlott létszám: 12-35 fő 

Időtartam:  

89. Egyenesből keresztbe, keresztből egyenesbe 

Instrukció: A diákokkal kört alkotunk, székekre ülünk, és egy labdát dobálunk egymásnak. 

Miközben a labdát a másiknak dobjuk, mondanunk kell, hogy „egyenesből 

keresztbe” vagy „keresztből egyenesbe”. Akkor mondjuk, hogy „egyenesből 

keresztbe”, mikor a lábunk nincsen keresztbe rakva, annak a lába viszont igen, 

akinek a labdát dobjuk. Értelemszerűen, ha mindkettőnk lába keresztben van, 

akkor azt mondjuk „keresztből keresztbe”. A lényeg, hogy a tanulók rájöjjenek 

a játék logikájára. Ha úgy gondolják, tudják, hogyan működik, akkor 

megsúgják a tanárnak/játékmesternek. A játékmester megerősíti, ha a diák 

rájött.  

Eszközigény: székek, labda 

Ajánlott létszám: 15-20 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

90. Kincskeresés 

Instrukció: A tanulóknak ehhez ki kell menniük az iskolaudvarra, így a tér is megváltozik, 

friss levegőn tanulhatnak játékosan. Ennek a játéknak az időtartama nem 

meghatározott, hiszen függ a teljesítményüktől. Céljuk az, hogy a tanár által 

elrejtett „kincset” megtalálják, azonban ehhez játékos feladatokat kell 

megoldaniuk. A feladatok mind az iskolai tantárgyakhoz kötődnek, melyek 

különböző állomásokon vannak elhelyezve. Minden állomáson kapnak egy 

ilyen feladványt, melyet megfejtve haladhatnak tovább egy újabb állomáshoz, 

majd a végcélhoz. A kérdések kapcsolódhatnak a matematikához, 

történelemhez, biológiához stb. A cél az, hogy kimozdítsuk a gyerekeket a 

komfortzónájukból, és megmutassuk nekik, hogy játékosan is lehet tanulni, 

mindenféle monotonitás nélkül. A jutalom a célban várja őket, valójában az 

igazi nyeremény az a csoportmunka, az új élmény szerzése, a játékos 

feladatmegoldás, és a látens tanulás. 

Eszközigény: udvar, „kincsek”, feladványok 

Ajánlott létszám: 15-30 fő 

Időtartam: 15-20 perc 
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91. Ország - város 

Instrukció: A csoportot – létszámtól függően - négy-öt fős csapatokra osztjuk. A csoport 

vezetője rábök egy betűre az újságban és az egyes csapatoknak megadott idő 

alatt együtt ezzel a betűvel kezdődő, országokat, városokat, hegyeket, vizeket, 

növényeket, állatokat, lány- és fiúneveket, híres embereket kell gyűjtenie. 

Utána az egyes csapatok felolvassák listáikat. Minden olyan válasz egy pontot 

ér, amit egyik másik csapat sem válaszolt. Az a csapat nyer, amelyik több 

pontot gyűjt össze. 

Eszközigény: papír, ceruza, újság 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 20-30 perc 

92. Földrajz – Olaszország I. 

Instrukció: Alapítsatok egy vállalatot Dél-Európában! Segítségetekre lesznek a kiadott 

tankönyvi oldal képei, szövegrészei! Ti döntitek el, hogy mivel foglalkozzon 

a vállalat, és hogy hova települjön. Nevezzétek el a vállalatot és készítsetek 

hozzá logót, reklámszlogent is. A plakátot a lapra készítsétek el, használva a 

filceket, vagy akár színesceruzákat is. 

Eszközigény: tankönyv, papírlap, íróeszközök 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 15-30 perc 

93. Földrajz – Olaszország II. 

Instrukció: A feladatotok egy mediterrán étterem nyitása Magyarországon. Állítsátok 

össze az étterem étlapját, főként mediterrán specialitásokból. Használjátok fel 

saját tapasztalataitokat, ismereteiteket; a kiadott tankönyvi oldal képeit, 

szövegrészleteit; és akár az internet segítségét is! Az étlap mellett 

gondolkodjatok azon, hogy milyen megoldásokkal tehetnétek az éttermet 

fenntarthatóvá/környezetbaráttá/zölddé (gondoljatok arra, hogy hol kellene az 

alapanyagokat megtermelni, hogy kellene az étterem berendezésének, az 

evőeszközöknek kinézni)! 

Eszközigény: tankönyv, papírlap, íróeszközök, okos-telefon, internet elérhetőség 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 15-30 perc 
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94. Asszociációk 

Instrukció: Körben helyezkedik el a csoport. Mindenki kap egy lapot, amelyre felír egy 

szót (itt nincs semmilyen megkötés.) Továbbadja a lapját a tőle balra ülőnek. 

A kapott lappal az a feladat, hogy az azon szereplő szóhoz asszociálva egy 

újabb szót írjon a játékos. Addig adogatják tovább a lapokat, amíg 

mindenkihez vissza nem ér a sajátja. A játékosok színessel bejelölik a 

papírjukon azt az egy szót, amelyik a legjobban tetszik nekik, majd felolvassák 

egymásnak az elkészült szövegeket. A játékosok begyűjtik a másnak adott 

szavaikat és felírják azokat egy lapra abban a sorrendben, ahogy egymás után 

a csoporttársaik lapjára asszociáltak. Az így összeállított szövegnek címet is 

kell adni, amelyet mindenki a nála lévő lap asszociációs sorából választhat ki. 

Ezután minden játékos megkeresi azt a társát, akinek a szava a legjobban 

tetszett neki, illetve akinek a szavát címül választotta. Ők a meglévő 

szövegekből egy közöst formálnak. 

Eszközigény: papír, tollak, színesek, ragasztó, olló 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 15-30 perc 

95. Sarkos játék 

Instrukció: A terem négy sarkába állítunk négy gyereket. Mondunk egy szorzást, pl. 8×7, 

és aki a leghamarabb kiáltja be az 56-ot, ő mehet át a tőle jobbra lévő sarokba. 

Ezzel “kiüti” az ott álló társát, aki a helyére megy és választ maga helyett 

valakit az üres helyre. A játékban az szerezhet piros pontot, aki a kezdő 

pozíciójához képest három helyet halad előre. Aki sokat találgat, tippelget, 

tőle nem szoktam elfogadni a választ, új kérdést teszek fel. Ez a játék 

használható még bennfoglalások, összeadások, kivonások gyakorlására is. Sőt 

nyelvórákon is szavak ismétlésére. A gyerekek szeretik, lelkesen játszanak, 

lényeg, hogy a tanító jól pörgesse az eseményeket! 

Eszközigény: egy tanterem, mivel kell egy szoba, aminek 4 sarka van 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 10-15 perc 

96. Ki van a hátamon? 



144 

Instrukció: Ki van a hátamon? Minden játékos hátára egy papirost ragasztunk, amelyen 

egy híres ember neve szerepel. A feladat kitalálni, hogy "ki van a hátamon", 

úgy hogy minden társunknak 3-3 barkochba-kérdést tehetünk fel az illetővel 

kapcsolatban. Aki kitalálta, jelentkezik a játékvezetőnél, és kap egy újabb 

nevet, amíg az előkészített cetlik el nem fogynak. 

Eszközigény: Papír, toll, cellux 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 10-15 perc 

 

MEMÓRIAFEJLESZTŐ JÁTÉKOK 

97. Trópusi eső  

Instrukció: A diákok körbe állnak. A játékvezető elkezdi a mozdulatot, a tőle jobbra álló 

ezt átveszi, és így egymás után, sorban mindenki átveszi a mozdulatot a 

szomszédjától. Egészen addig folyamatosan ugyanazt a mozdulatot végzi 

mindenki, amíg egy újabb mozdulat nem ér hozzá, akkor ez az újabb mozdulat 

lesz folyamatos tevékenység.  

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

98. Szájról szájra 

Instrukció: A demonstrációra önként jelentkezők egyikük kivételével kimennek a 

szobából. A bent maradónak a csoportvezető lassan és jól érthetően felolvassa 

az üzenet szövegét egy papírról. Ezután még egyszer felolvassa ugyanígy. 

Behívják a második személyt, akinek az első emlékezetből elmondja az 

üzenetet. Kérésre még egyszer elmondhatja ő is. A gyakorlat ugyanígy 

folytatódik, amíg az utolsónak maradó is meghallgatja az üzenetet, majd a 

táblára emlékezetből fölírja. Ezután emellé tesszük az eredetileg fölolvasott 

üzenetet és összehasonlítjuk a kettőt. A megfigyelők beszámolnak 

tapasztalataikról. Ha videofelvétel készült, ennek visszanézésével 

ellenőrizhetjük a megfigyelések pontosságát. 

Eszközigény:- 
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Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

99. Mi változott meg? 

Instrukció: A gyerekek egymással szemben, két sorban állnak fel. Jól megfigyelik 

egymást, ezután az egyik sor kis időre (a tanító jelzésére) hátat fordít. Ez alatt 

a másik sorban lévő gyerekek egy apró dolgot megváltoztatnak magukon. 

Visszaforduláskor meg kell nevezni pontosan, mi változott meg. Azután 

cserélnek. Úgy is játszhatjuk, hogy egyvalaki kimegy, mielőtt elindul, jól 

körülnézhet. Amíg kint van, valamit megváltoztatunk, például: helyet cserél 

két - három gyerek, kicsit átrendezzük a helyiséget stb. Mikor visszajön a 

kiküldött gyerek, ki kell találnia, hogy mi változott. 

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: 12-30 fő 

Időtartam: 10-20 perc 

100. Kincsvadászat 

Instrukció: A tanár tetszőleges számú tárgyat elrejt a tanteremben, majd a gyermekeknek 

ad egy listát arról, hogy ezek hol találhatóak. A gyerekeknek odaadja a listát, 

akiknek körülbelül 30 másodpercük van arra, hogy megjegyezzék a kincsek 

helyzetét. Az idő lejárta után a gyerekeknek össze kell gyűjteniük minden 

egyes tárgyat, aminek a helyére emlékeznek. Minél több az elrejtett tárgy, 

annál nehezebb.  

Eszközigény: Bármi, ami kincsként fog szolgálni 

Ajánlott létszám: 5-30 fő 

Időtartam: 15-20 perc 

101. Közös mese 

Instrukció: A játékosok körben ülnek. Az a feladat, hogy együtt, közösen írjanak egy 

mesét. A csoportvezető elkezdi, a csoporttagoknak kell folytatnia. Akinek a 

labdát dobják, annak kell folytatnia, így mindenkinek mindig figyelnie kell, 

hiszen sosem tudhatja, hogy mikor kerül hozzá a labda. Épp ezért érdemes 

előre leszögezni, 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 
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is 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 kész a mese, 

érdemes megbeszélni, ki milyennek látja, ki hogy módosított volna rajta, kinek 

mit jelentett. 

Eszközigény: rongylabda 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 10-15 perc 

102. Érmejáték: 

Instrukció: Kiválasztunk 5 érmét és tetszőlegesen sorba rakjuk. Megkérjük a gyereket, 

hogy nézze meg, hogy milyen sorrendben vannak az érmék. Ezután letakarjuk 

papírral az érméket, majd elindítjuk a stoppert. A gyerek feladata, hogy 

ugyanannyi és ugyanolyan sorrendben rakja ki az érméket, ahogy mi 

(pedagógusok-szülők) tettük. Ha nem sikerül ugyanolyan sorrendben kirakni 

az érméket, akkor addig kell próbálkozni, amíg nem sikerül. Bárhogy lehet 

nehezíteni, pl. több érme, bonyolultabb sorozatok. 

Eszközigény: Aprópénz (különböző értékű), papír, stopper 

Ajánlott létszám: 5-15 fő 

Időtartam: 5 perc 

103. Holnap, ha elindulok az iskolába 

Instrukció: Körben ülünk. Az első gyerek azt mondja: „Holnap, ha elindulok az iskolába, 

viszek magammal egy ceruzát. ”A második azt mondja: „Holnap, ha elindulok 

az iskolába, viszek magammal egy ceruzát és egy radírt.” Innentől kezdve 

mindenki hozzáad valamit a felsoroltakhoz. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 10-30 fő. 

Időtartam: 5-10 perc 

104. Mit tennék a tarisznyába? 

Instrukció: A gyerekek körbe ülnek. Elképzeljük, hogy piknikezni megy a csoport, és 

összesen egy tarisznyát vihetünk magunkkal. Mindenki egy dolgot tehet a 

tarisznyába. A játékot kezdő gyerek kezébe adunk egy tarisznyát, és ő lesz az 

első, aki mond egy dolgot, amit beletenne. (pl. szalvétát). Ezután továbbadja 
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a tarisznyát a mellette ülőnek, akinek meg kell ismételnie, hogy az előtte lévő 

mit tett a tarisznyába, majd mondania kell egy új dolgot, amit ő tenne bele 

(szalvétát – kekszet). Majd továbbadja azt a harmadik játékosnak, akinek így 

már 3 dolgot kell mondania (szalvétát – kekszet - almát). 

Eszközigény: 1 db zsák/tarisznya/táska 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 10-20 perc 

105. Szavak megjegyzése számsor írása közben 

Instrukció: A feladat az, hogy a „start”-tól az „állj”-ig minél tovább jussanak el a számsor 

leírásában – természetesen helyesen. Eközben szavakat mondunk, amelyeket 

a számírás közben memorizálniuk kell. Az elhangzott „állj” utasítás után 

emlékezetből le kell írniuk a közben elhangzott szavakat. Ellenőrzés: közösen 

mondjuk a számsort, s akinek „elfogy” vagy hibás, az elhallgat. A végén a 

számsorban legtovább eljutott gyerek marad győztesként. Ezután a leírt 

szavakat ellenőrizzük. 

Eszközigény: papír, toll, tábla, kréta, játékhoz alkalmas tanterem 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

106. Egyiptom a homokozóban 

Instrukció: Ha a gyerekek történelemből az ókori kelet c. tananyagnál járnak, akkor az 

iskola udvarán található homokozó tökéletes szemléltető helyként szolgál. Itt 

a tanár homokból elkészítheti a piramisok mását, bemutathatja azok 

felépítését, a belső összetettségét, a fáraó szarkofágjának elhelyezkedését, az 

ásatásokat. Mindez segíti a tanulókat abban, hogy a gyakorlatban is lássanak 

hasonlót, még ha nem is ugyan az. Ez is a szabadban történik, komfortzónából 

kimozdulva, és játékosak tanulhatják meg ezt az anyagrészt közösen. Illetve 

az alkotást, kreativitást is fejleszti, ha a homokozóban saját maguknak kell 

piramist tervezniük. De akár ez a középkori egyetemes/magyar történelmi 

anyagoknál is lehet egy jó megoldás, pl. várépítés kapcsán. A diákoknak ez 

esetben várat kell tervezniük, és azután előadni, hogy mikét építették fel a 

váraikat, és mit miért csináltak. 

Eszközigény: homokozó, felszerelések 



148 

Ajánlott létszám: 12-25 fő 

Időtartam: 15-30 perc 

 

IDENTITÁS JÁTÉKOK 

107. Érték Activity 

Instrukció: A résztvevőkből két vagy több csapatot alakítunk. A gyakorlatot az ’Activity’ 

társasjáték szabályai szerint játsszuk. A feladat az, hogy a kártyákon lévő, az 

értékek fogalomköréből hozott szavakat valamelyik csapat kitalálja, amelyik 

gyorsabb kap egy pontot. A magyarázat történhet rajzzal, pantomimmal vagy 

verbális magyarázattal (eldöntheti az adott játékos vagy jelezhetjük előre a 

kártyákon). A „magyarázó” játékos felváltva kerül ki a két csapatból. A játékot 

a magasabb pontszámot elért csapat nyeri. 

Eszközigény: kártyák, melyeken különböző értékek vannak, toll/ceruza, karton 

Ajánlott létszám: 6-30 fő 

Időtartam: 30-45 perc 

108. Tabu 

Instrukció: A résztvevőkből két vagy több csapatot alakítunk. A játékot a ’Tabu’ 

társasjáték szabályai szerint is játszhatjuk. A kártyán lévő kifejezést el kell 

magyarázni úgy, hogy bizonyos előre meghatározott szavakat nem lehet 

kimondani. Például: Az „ár” szót kell elmagyarázni, az alábbi szavakat nem 

használhatjuk: olcsó; költségek; bolt 

Eszközigény: kártyák, melyeken különböző értékek vannak, toll/ceruza, karton 

Ajánlott létszám: 6-30 fő 

Időtartam: 30-45 perc 

109. Érték – árverés 

Instrukció: 63 érték kerül árverésre. Minden csapat kap 1000 peták fiktív valutát. Először 

minden csapat megvitatja, mennyit áldoz egy-egy értékre, a következő 

kérdések figyelembe vételével: Mennyit ér ez az érték számunkra? Mi legyen 

a stratégiánk? Az aukción rengeteg érték megszerezhető! Melyekre van 

nekünk szükségünk? Minden érték kikiáltási ára 10 peták vagy ugyanennyi 

érme. Ezután a csapatok választanak egy licitálót, aki jelezheti, hogy a csapat 
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meg szeretné venni az adott értéket, ő az előre megbeszélt árak és stratégia 

szerint jár el, ha szükséges egyeztethet a csapatával a vásárlásokkal 

kapcsolatban., és elkezdődik a licitálás. Megkezdődik az értékek árverése a 

csoportvezető vezetésével: „Először… másodszor… senki többet 

harmadszor… az érték az X csapaté lesz.” A játék végén érdemes 

megbeszélni, hogy tényleg érdemes volt-e megszerezni az adott értéket, mit 

tartanak értéknek a tizenévesek, és mit a felnőttek; milyen értékek voltak 

nagyon olcsók és szükség van-e rájuk, valamint milyen érzés volt, ha a tanuló 

számára legfontosabb érték nem szerepelt az általunk megszerzett értékek 

között. 

Eszközigény: pénzérmék/ kis értékkártyák/babok, értékeket tartalmazó lapok 

Ajánlott létszám: kis létszámú csapatok (versengő játék) 

Időtartam: 60 perc 

110. A jövőm… 

Instrukció: Jelölj meg 10-et az alábbi fogalmak, kifejezések közül, amelyekről úgy 

gondolod, hogy fontos lesz a jövődre/a következő 10 évedre/a következő 5 

évedre vonatkozóan. A kiválasztott értékek ismertetése a többi résztvevővel, 

szabad beszélgetés arról, miért választották az adott értékeket, miért fontosak 

ezek stb. 

Értékek: Munkanélküliség, Szexualitás, Összeomlás, Remény, Képzés, 

Elidegenedés, Hivatás, Bölcsesség, Idő, Halál, Egészség, Munka, 

Megelégedettség, Béke, Szeretet/szerelem, Gyerekek, Gazdagság, Munkaidő, 

Önmegvalósítás, Barátok, Boldogság, Hatalom, Környezet, Növekedés, 

Politika, Haladás, Életkor, Nyaralás, Isten, Tudás, Természet, Szülők, Lakás, 

Anyagi biztonság, Bánat, Mindennapi élet, Hit, Megszokás, Éhség, Háború, 

Táplálkozás, Erkölcsös magatartás, Demokrácia, Standardok, Változás, 

Álmok, Oktatás, Kényszerűség, Hírnév, Szabadság, Tulajdon, birtok, Tanulás, 

Nyugtalanság, Partnerkapcsolat, Nyugdíjas otthon, Társadalmi 

lemorzsolódás, Nyugdíj, Harmadik világ, Népszerűség, Igazság, Tévedés, 

Iskola, Csalódás, Életmód, Szívroham, Forradalom, Technológia, Fogyasztás, 

Emberek, Betegség, Magány, Számítógép, Gyűlölet, Életmód, Történelem, 

Állandóság, Életminőség, Rokonság 

Eszközigény: az értékeket tartalmazó lap 
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Ajánlott létszám: 6-30 fő 

Időtartam: 25-35 perc 

111. Hegyek, völgyek 

Instrukció: A játék megkezdése előtt beszélgethetünk arról, hogy fontos lehet-e egy adott 

nap, év, életszakasz stb. végén (vagy csak úgy) végig gondolni eddigi 

életünket. Van-e valakinek saját élménye ezzel kapcsolatban? Majd a 

résztvevők kapnak egy-egy lapot. Megkérjük őket, hogy a papírjuk bal 

oldalára rajzoljanak egy pontot, és írják oda születésük dátumát. A lap jobb 

oldalára is tegyenek pontot, és írják fel az aznapi dátumot. Ezután azt kérjük 

tőlük, hogy  vegyék számba eddigi életük eseményeit, majd a baloldali ponttól 

húzzanak egy vonalat a jobboldali pontig úgy, hogy a jó dolgoknál "hegyet", 

a rossz dolgoknál "völgyet" rajzoljanak. (A csoporttagoknak tehát egyénileg 

kell készíteniük egy domborzati keresztmetszeti képet életük érzelmi 

állomásairól: mélypontokról és csúcspontokról. Írják fel a megfelelő 

események nevét és dátumát, esetleg egy-egy rajzos jellel is jelölhetik az 

eseményt. Majd megbeszéljük és értékeljük az így kapott „diagramokat”. 

Eszközigény: asztalok, minden résztvevőnek A/4-es lap, íróeszköz 

Ajánlott létszám: 10-15 fő 

Időtartam: 30-50 perc 

112. Keresztelő 

Instrukció: A tanulóknak az a feladatuk, hogy válasszanak olyan keresztnevet, ami 

szerintük illik hozzájuk. Természetesen, ha a valódi keresztnevét tartja meg 

azt is megteheti, de mindkét esetben indokolnia kell a keresztnevet. Például:  

Én Timi vagyok, de szerintem inkább a Lili illik hozzám. Úgy gondolom, hogy 

a Timi egy magányos, visszahúzódó, csendes lányhoz illik, én egy vidám, 

kíváncsi, örökmozgó lány vagyok. A pedagógus megkérdezi az osztály tagjait, 

mi a véleményük az elhangzottakról. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 10-20 perc 

113. Milyen híresség vagyok? 
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Instrukció: Minden tanuló egy papírlapra írja le egy híres ember nevét (pl. tudós, író, költő, 

zenész, színész stb.). A pedagógus minden tanuló hátára rátűz egy 

véletlenszerűen kiválasztott nevet, a diákoknak egymástól kérdezve kell 

rájönniük ki is ő. Például híres ember: Mátyás király. Feltehető kérdések: Ma 

is élek? Zenész voltam? Férfi vagyok? Sok jó tulajdonságom volt? Szerettek 

az emberek? Gazdag voltam? Uralkodtam? 

Eszközigény: papír, íróeszköz 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 10-20 perc 

114. Érték-landia: 

Instrukció: A csoportvezető kiteríti a kártyákat egy mindenki által jól megközelíthető 

helyre. A résztvevők kapnak rövid időt arra, hogy megtekintsék az értékeket. 

Miután a csoport tagjai megnézték a kártyákat, kérjük meg őket, hogy 

válasszanak közülük egyet (10-12 fős létszám esetén 2 db, nagyobb létszámnál 

elegendő 1 db kártya.) Ezek után fogalmazza meg mindenki, hogy számára 

mit jelent a választott érték, hogyan jelenik meg az életében. Ha befejeződött 

az értékek megfogalmazása, akkor a kártyákat helyezzük fel egy táblára, ahol 

mindenki számára jól látható, vagy írjuk fel azokat. A továbbiakban képzeljék 

el a csoporttagok, hogy hajótörést szenvednek és egy lakatlanszigetre 

sodródtak. A táblán szereplő értékekből 5 db-ot kellene kiválasztaniuk, 

amelyek a legfontosabbak lennének a bizonytalan ideig tartó együttélés 

idejére. A csoporttagokat buzdítsuk arra, hogy érveljenek amellett az érték 

mellett, amelyet fontosnak tartanak a szituációban. 

Eszközigény: kártyák erkölcsi értékekkel 

Ajánlott létszám: 6-20 fős csoport 

Időtartam: 40 perc 

115. Az asszertivitás játékai  

Instrukció: Az asszertivitás, agresszivitás, szubmisszivitás (alárendelődés) fogalmának 

tisztázására szolgáló játék. A csoportvezető röviden ismerteti az asszertivitás 

(határozottság, erőteljesség, rámenősség, befolyásoló viselkedés), az 

agresszivitás és a szubmisszivitás (alárendelődés, „nyusziság") közötti 

különbséget. Páros munka zajlik: az első pár azt a feladatot kapja, hogy az első 
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szerepjátékot szubmisszív módon játssza el, a második pár ugyanezt a 

helyzetet agresszív módon oldja meg, a harmadik pár pedig asszertív módon 

játssza el ugyanezt a szerepjátékot. A csoport megbeszéli a három pár játékát. 

Ezután a fent leírtak ismétlődnek tetszés szerinti számú szerepjátékkal. 

Választhatjuk azt a megoldást is, hogy minden pár más helyzetet játszik. Ez 

esetben rájuk bízzuk vagy megmondjuk nekik, hogy milyen stílusban oldják 

meg a feladatot, és utólag elemezzük közösen a játékot. 

Szerep- és helyzetleírások (ezeken túl további szituációk is kitalálhatóak):  

1. játék: Szereplők: vendég, pincér. A vendég húslevest rendelt egy 

étteremben, amit a pincér ki is hozott, de a leves langyos, holott a vendég 

forrón szereti. (Ezt a játékot három szereplővel is játszhatjuk: egy pár a 

vendég, és közös reakcióikat, „összjátékukat" figyeljük meg.)  

2. játék: Szereplők: vevő, pénztáros. A vevő hét végi bevásárlását végzi a 

lakása melletti ABC-ben. Amikor a pénztáros bemondja a fizetendő összeget, 

a vevő rájön, hogy elszámolta magát: 50 forinttal kevesebb pénz van nála, mint 

amennyit fizetnie kell. 

3. játék: Szereplők: férfi, nő. Több hónapja ugyanarra a nyelvtanfolyamra 

járnak, általában egymás mellett szoktak ülni. A férfi nagyon szeretne a 

tanfolyamon kívül is találkozni a nővel, ezért elhatározza, hogy megpróbál 

egy randevút kezdeményezni. 

4. játék: Szereplők: közvetlen munkatársak. Az egy helyen dolgozó két 

munkatárs olyan feladatot kapott, amelyet úgy tudnak elvégezni, hogy egyenlő 

arányban elosztják egymás között a részfeladatokat. Egyikük rájön, hogy a 

másik jóval kevesebbet csinál, mint ő. Elhatározza, hogy ezt szóvá teszi.  

5. játék: Szereplők: lakószomszédok. Az egyik lakó korán jár munkába, ezért 

este korán fekszik. Szomszédja viszont késő estig zenét hallgat, olyan 

hangerővel, hogy az első szomszéd hosszú ideig képtelen elaludni. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 6-30 fő 

Időtartam: 15-30 perc 

116. Az asszertivitás élőképei  

Instrukció: A csoport 2 kört formál, egy részük a belső körben, a többiek megfigyelőként 

a külső körben ül. Belül körben, lazán elhelyezett székeket helyezünk el az 
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aktív résztvevőknek, oly módon, hogy mozgásra is legyen helyük. A külső 

körben székek a megfigyelőknek. A csoportvezető röviden ismerteti az 

asszertivitás (határozottság, erőteljesség, rámenősség, befolyásoló 

viselkedés), az agresszivitás és a szubmisszivitás (alárendelődés, „nyusziság") 

közötti különbséget. Ezután megalakítja a külső és belső kört. Arra kéri a belső 

kör tagjait, hogy gondoljanak a legszubmisszívabb emberre, akivel valaha is 

találkoztak; idézzék fel legjellemzőbb mozdulatait, gesztusait, arckifejezését, 

viselkedési sajátosságait. Néhány másodperc gondolkodás után járjanak 2-3 

percig ide-oda a belső körben, és szavak nélkül fejezzenek ki szubmisszív 

viselkedésmódokat. A vezető vezényszavára hirtelen merevedjenek meg, és 

alkossanak élőképet. A résztvevők 20-30 másodperc elteltével a helyükre 

ülnek. A csoportvezető arra kéri a megfigyelőket, hogy közöljék 

benyomásaikat: mi jellemezte a bemutatott szubmisszív viselkedést (lehetőleg 

minél több melléknevet használjanak)? A vezető felírja a táblára a közölt 

benyomásokat. Ezután arra kéri a belső kör tagjait, hogy gondoljanak a 

legagresszívabb emberre, akivel valaha is találkoztak: idézzék fel 

legjellemzőbb mozdulatait, gesztusait, arckifejezését, viselkedési 

sajátosságait. Néhány másodperc gondolkodás után járjanak 2-3 percig ide-

oda a belső körben, és szavak nélkül fejezzenek ki agresszív 

viselkedésmódokat. A vezető vezényszavára hirtelen merevedjenek meg, és 

alkossanak élőképet.  A résztvevők 20-30 másodperc elteltével a helyükre 

ülnek. A csoportvezető arra kéri a megfigyelőket, hogy közöljék 

benyomásaikat: mi jellemezte a bemutatott agresszív viselkedést? Ezeket 

ismét felírja a táblára. Majd arra kéri a belső kör tagjait, hogy gondoljanak a 

legasszertívabb emberre, akivel valaha is találkoztak; idézzék fel 

legjellemzőbb mozdulatait, gesztusait, arckifejezését, viselkedési 

sajátosságait. Néhány másodperc gondolkodás után járjanak 2-3 percig ide-

oda a belső körben, és szavak nélkül fejezzenek ki asszertív 

viselkedésmódokat. A vezető vezényszavára hirtelen merevedjenek meg, és 

alkossanak élőképet. A résztvevők 20-30 másodperc elteltével a helyükre 

ülnek. A csoportvezető arra kéri a megfigyelőket, hogy közöljék 

benyomásaikat: mi jellemezte a bemutatott asszertív viselkedést? Ezeket újra 

felírja a táblára. A belső kör résztvevői beszámolnak a gyakorlat során 

keletkezett érzéseikről, arról, hogyan élték meg a három különböző feladatot. 
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Az egész csoport megbeszéli - a táblára felírt megjegyzések alapján – a 

szubmisszív, agresszív és asszertív viselkedés nem verbális elemei közti 

különbségeket.  

Eszközigény: Tábla, filctoll/kréta 

Ajánlott létszám: 15-30 fő 

Időtartam: 20-30 perc 

117. Tulajdonság-cserebere 

Instrukció: Személyenként 3–6 papírcetlit húznak a játékosok, amelyekre tulajdonságok, 

jellemzővonások vannak felírva (kedves, türelmes, haragtartó, impulzív stb.). 

Pozitív és negatív tulajdonságok vegyesen megtalálhatók a választékban. A 

feladat az, hogy a térben kényelmesen sétálgatva próbálják a számukra nem 

kívánatosakat/ rá nem jellemzőeket elcserélni egy társukkal. Minden egyes 

cserefolyamatban csak egy az egyben lehet cserélni. Az is érdekes megoldás, 

ha az alkudozás során több tulajdonságot is megpróbálhatnak akár mintegy 

bónuszként, akár mondjuk egy különösen értékesre elcserélni. A körbe 

visszaülve érdemes megbeszélni: miért (nem) tetszettek a húzott 

tulajdonságok, mire lett volna jó cserélni őket, ki érzi azt, hogy jó üzletet 

kötött, ki nem stb. Arra is ki lehet térni, hogy egy adott illetőnek az életében 

mikor szolgált előnyére/ hátrányára az adott tulajdonság (élettörténések, 

szituációk közös felelevenítése).  

Eszközigény: papírcetlik tulajdonságokkal (3–6 db/fő) 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 15-20 perc 

118. A tenyerembe van írva... 

Instrukció: Minden tanuló a kezét egy fehér A/4-es lapra helyezi és körberajzolja, közben 

az ismert közmondásról beszélgetünk („Ismeri, mint a saját tenyerét”). Ez 

valóban igaz, tényleg ismerjük-e magunkat? Ezután a tanulókat arra kérjük, 

hogy írjanak minden lerajzolt ujjra egy-egy jó tulajdonságukat, ha valakinek 

ez nehézséget okoz, a szomszédja segíthet. Beszélgessünk arról, hogy nehéz 

volt-e jó tulajdonságot találni? Mindenki megmutatja a saját rajzát. Ezt 

követően párban vagy kis csoportban megvizsgálják a gyerekek a rajzokat, 

mintha egy idegené lenne, mintha egy ellenszenves emberé lenne. Lényeg, 
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hogy megpróbálják megfogalmazni, hogyan tekinthetünk ellenségesen mások 

jó tulajdonságaira. (pl. Valaki viccesnek tartja magát, mások azt mondják rá, 

nevetséges.) Végül megbeszéljük a tapasztalatokat: Biztos, hogy az értékes 

tulajdonságainkat elfogadják mások, felismerik? Mit tehetünk, ha 

ellenségesen bánnak velünk? Hogyan fejezhetjük ki az elismerésünket? 

Eszközigény: papír, ceruza 

Ajánlott létszám: 10-18 fő 

Időtartam: 30-40 perc 

119. Időgép 

Instrukció: Idézzük fel, majd próbáljuk megjeleníteni öt vagy tíz évvel ezelőtti 

önmagunkat. Igyekezzünk úgy járni, beszélni, mint öt vagy tíz évvel ezelőtt. 

A játék második részében előre hajtjuk az időgépet, s megpróbáljuk elképzelni 

öt-tíz évvel későbbi önmagunkat. Játsszuk is el! Egyenként is játszhatunk, de 

még jobb, ha kapcsolatot teremtenek egymással, az öt-tíz évvel 

megfiatalodott-öregedett résztvevők. A játék jó felvezetés a honnan jöttünk? 

kik vagyunk? hová megyünk? kérdéseket boncolgató beszélgetésekhez. 

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: egy osztálynyi is akár 

Időtartam: 25-30 perc 

120. Aukció 

Instrukció: 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 

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 
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csoportban, mi volt az amit sokan szerettek volna megvenni, de csak egy 

valakinek sikerült, mi hiányzott, hogy felajánlják.  

Eszközigény: papír, ceruza 

Ajánlott létszám:  

Időtartam: 60-80 perc 

121. Mit tenne ő...? 

Instrukció: Valamelyik csapat egyik tagja kimegy a teremből. Mielőtt kimenne, a játék 

vezetője ismertet egy befejezetlen történetet. (Például: Találsz az utcán egy 

teli pénztárcát, senki nincs a környéken; Hazatérve a lakásotokban óriási 

felfordulást, rombolás, pusztítás nyomait találod.. stb.) A kint lévő játékosnak 

azon kell gondolkodnia, mit tenne ő ebben a helyzetben. Bent maradó 

csapattársainak feladata: rövid megbeszélés után el kell mondaniuk, szerintük 

mit tenne társuk ebben a helyzetben. Miután elmondták véleményüket, 

visszajön a kiküldött játékos, és közli a saját válaszát. A kapott válaszokat 

összehasonlítva a többi csapat (például kettő, egy vagy nulla pontot adva) 

pontozza: mennyire ismerik társukat a soron lévő csapat tagjai. A következő 

csapattal folytatódik a játék. Szervezhetjük a játékot úgy is, hogy egyidejűleg 

minden csapat játszik, és csak a legjobb válasz kap pontot 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 10-30 fő, 4-5fős csapatok 

Időtartam:10-20 perc 

122. Linzer gyakorlat 

Instrukció: A csoport tagjai párokat alkotnak, majd egy külső és egy belső kört alkotnak 

olyan módon, hogy a pár egyik tagja a külső, a másik tagja a belső körben áll 

egymással szembefordulva. A játékvezető különböző témákat nevez meg, 

amelyekről a párok egy meghatározott időtartam alatt beszélgetnek. Ennek az 

időtartamnak a felében az egyik fél a beszélő, a másik figyeli, majd szerepet 

cserélnek. A témák váltásánál a körök a játékvezető instrukciójára 

elmozdulnak, és mindenki új párt kap. A témák kezdetben mindennapi, 

könnyed dolgok, majd egyre komolyabb és intimebb kérdések kerülnek szóba. 

A témák komolyodásával nő a ráfordítható időtartam. 
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Példa az alkalmazható témasorra: A kedvenc ételed (1 perc) / A múlt hétvégi 

programod (1,5 perc) / Véleményed az iskoládról (2 perc) / Egy nagyon 

boldog élményed (2 perc) / Egy kellemetlen élményed (2 perc) / A legjobb 

barátod (3 perc) / A legnagyobb ellenséged (3 perc) / Három kívánságod (4 

perc)  

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 20-30 perc 

Instrukció: 200-300 ember hajótörést szenved, köztük nők, gyerekek, férfiak, idősek, 

fiatalok, betegek, egészségesek stb. A játék lebonyolításához bizottságot kell 

létrehozni. A bizottsági szerepeket ki kell osztani a diákok között: rendező- 

összehangoló, orvos/ápoló, igazságszolgáltatási (pl., rendőr), oktatás-nevelési 

(pl., tanár) stb… A bizottságoknak írásban ki kell dolgozniuk saját 

törvényeiket. A szóvivő előadja a csoport rendelkezéseit. Akkor szükséges 

csoportokat alkotni, ha az osztály létszáma magas. Megegyezésre kell jutni a 

szabályokban, különben mindenki életét veszti. A megbeszélést a 

csoportvezető vagy a tanár irányítja. A feladat célja, hogy mindenki túlélje. 

Eszközigény: papír, toll, tábla 

Ajánlott létszám: 15-35 fő 

Időtartam: 45 perc 

123. Apróhirdetés 

Instrukció: Minden csoporttag felad egy apróhirdetést valamilyen jeligével. Pl., egy 

együttérző társra van szükségem, egy gondoskodó feleségre van szükségem 

stb… Majd az összes hirdetést kiragasztjuk a táblára. A csoportvezető vagy a 

tanár összerendezi a válaszokat, és lehet egymáséra jelentkezni vagy 

válaszolni. A csoportvezető összerendezi a válaszokat, majd megbeszélik a 

célokat, vágyakat, szándékokat, miérteket. 

Eszközigény: papír, toll, tábla 

Ajánlott létszám: 5-30 fő (vagy csoportbontásban) 

Időtartam: 15-20perc 

124. Kitalálások: Kire illik? 
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Instrukció: Minden tag leír egy általa kiválasztott személyről egy pozitív és egy negatív 

mondatot. Ezeket a papírokat összegyűjti a tanár, majd felolvasva 

megpróbáljuk kitalálni, kire illenek a mondatok. Ez a játék akkor igazán 

hatásos, ha még nem ismerjük az osztályt. 

Eszközigény: papír, toll 

Ajánlott létszám: 20-30 fő 

Időtartam: 2-10 perc 

125. Ki szeretnék lenni? 

Instrukció: Mindenki leír egy papírra 3 személyt, aki szívesen lenne, és a papírokat 

bedobják egy kosárba. Mindenki húz egyet, meg próbálják kitalálni, hogy ki 

írhatta. Akire vonatkozik, az pedig elmondja, hogy miért őt választotta. A 

pedagógus irányít.  

Eszközigény: papír, toll. 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 15-20 perc 

126. Megküzdési stratégiák 

Instrukció: A téma felvezetése: elmondjuk a diákoknak, hogy állandó kölcsönhatásban 

vagyunk a környezetünkkel, ami örömet és gondot is hozhat egyaránt. Éppen 

ezért szükséges megtanulunk, hogyan birkózzunk meg a minket érő 

nehézségekkel. Beszélgessünk a tanulókkal az alábbi szólásokról, 

közmondásokról: 

 Minden rosszban van valami jó. 

 Ami nem öl meg, az megerősít. 

 Bajban ismerszik meg az igaz barát. 

Ösztönözzük őket, hogy mondjanak példát a saját életükből. Ezután 

szétosztjuk közöttük az idézeteket. A gyerekek forduljanak szembe a 

párjukkal és beszéljék meg, kinek mi jut eszébe arról az idézetről, amit kapott. 

 Akkor fejlődünk sokat, amikor nehéz idők járnak ránk. – Andrew 

Matthews 
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 A problémák az élet becsomagolt ajándékai – az ajándék a fejlődésben 

rejlik, amelyen átmegyünk, ha „kicsomagoljuk” a problémát. – Kurt 

Tepperwein 

 Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel 

lépcsőt építhetünk. – Széchenyi István 

 Nem oldhatunk meg egy problémát ugyanazzal a gondolkodással, 

amivel előidéztük. – Albert Einstein 

 Az életünk olyan, amilyenné gondolataink teszik. – Marcus Aurelius 

 Az élet mindig nagy tanítómester. Sokszor hisszük azt, hogy 

igazságtalanul állít akadályt vagy új kihívást elénk, pedig mindig a 

fejlődésünket szolgáló személyt vagy nehézséget gördíti az utunkba. – 

Berek Edit 

 A próbatételek néha nehezebbek, mint ahogy képzeltük. A tanuláshoz 

azonban elengedhetetlenek, és mindegyik közelebb visz az álmaink 

megvalósításához. – Paulo Coelho 

 Időnként nem árt jó nagyokat esni! A bukás, ha másra nem is, de arra 

okvetlenül jó, hogy megtanuljuk a legkisebb sérüléssel járó földet érés 

és a leggyorsabb talpra állás technikáját. – Moldova György 

 Szenvedés útján megy a haladás vonata. – Sánta Csaba 

 Az, hogy fájdalmat érzünk, éppoly természetes, mint hogy levegőt 

veszünk. – J. K. Rowling  

Eszközigény: kis lapokra/cetlikre írt idézetek 

Ajánlott létszám: 5-30 fő 

Időtartam: 10-15 perc 

127. Stresszoldás szimbólummal  

Instrukció: A csoporttagok leülnek, akár a szemüket is behunyhatják, és gondoljanak 

valamire, ami kifejezi azt, ahogy a jelen pillanatban érzik magukat. Ez lehet 

tárgy, élőlény, jelenség, személy. Ezután mindenki próbáljon írni E/1-ben egy 

sort, versikét, ahogy érzi magát, próbálják ezt meg a lerajzolt szimbólum 

szemszögéből. Viszont a szimbólumot ne nevezzék meg a versben. A 

verseket, írásokat mindenki felolvassa, és a többiek találgatnak, hogy mi is 

lehet az a szimbólum. Ezután mindenki elmondhatja, hogy ő az adott 

szimbólumként hogyan viselkedne, mit gondolna.  
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Eszközigény: papír, toll 

Ajánlott létszám: 4-18 fő 

Időtartam: 45 perc 

128. Buborékban elengedem 

Instrukció: A tanulók behunyt szemmel végig vezetik a figyelmüket a testükön, bal és jobb 

oldalon, a lábakon és karokon, a törzsön. Az a feladat, hogy ne hagyják 

magukat eltéríteni az odafigyeléstől semmiféle gondolattal. Ha mégis adódna 

ilyen, a gondolatot zárják be képzeletben egy buborékba és engedjék elszállni, 

ők pedig koncentráljanak tovább arra, amit a tanár mond, és ahogy kéri a 

testtájakra irányuló figyelmet. A feladat, hogy a végén ki-ki elmondja hány 

buborékot kellett elengednie és milyen gondolatokat kellett a buborékban 

elküldeni, hadd szálljon el.  

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám:  

Időtartam: 5 perc 

 

 

KOMMUNIKÁCIÓ-FEJLESZTŐ JÁTÉKOK 

Verbális kommunikáció 

129. Szituációs feladat  

Instrukció: csoportot három kiscsoportra osztjuk: egymás mellett ülők kerülnek egy 

csoportba minden csapat húz egy kártyát, amelyen egy iskolai helyzethez 

kötődő szituáció szerep. A feladat annak eljátszása lesz, hogy ők milyen 

magatartást tanúsítanának az adott helyzetben. Az egye szituációk előtt a 

tagok 1-1 percet kapnak, hogy megbeszéljék a feladatot és maximum 5 percet 

az előadásra. Az egyes szituációkat követően a tanárral plenáris módon 

megbeszélik, hogy mi az, amit pozitív, és mi az, amit negatív viszonyulásnak 

tartanak. 

Eszközigény: kártyák 

Ajánlott létszám: 6-30 fő 

Időtartam: 15-30 perc 
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130. Háttal rajzolás 

Instrukció: A résztvevők párokban dolgoznak, egymásnak hátat fordítva. Minden párból 

egy valaki kap egy képet, amit a másiknak nem mutathat meg. A képet kapó 

játékosnak az a feladata, hogy megfelelően instruálja játékostársát, a kép 

megrajzolásához. A feladat teljesítéséhez maximum 5 perc álljon 

rendelkezésre. A játék játszható 2 körben is, ilyenkor az első körben legyen az 

instrukció része, hogy a rajzoló játékosok nem kérdezhetnek vissza az 

instruáló játékosoktól. A második körben engedélyezzük a kétirányú 

kommunikációt és minden pár kapjon új képeket. Végezetül össze lehet 

hasonlítani az eredeti és a “vakon instruált” képeket, valamint meg lehet 

beszélni, jobban sikerült-e a munka kétirányú kommunikáció esetén. 

Eszközigény: pár előre kinyomtatott egyszerű kép, papír és ceruza 

Ajánlott létszám: 20-30 fő 

Időtartam: 15-30 perc 

131. Vádlottak padja 

Instrukció: A társaság egy bírót választ, majd közfelkiáltással egy vádlottat is. A vádlott 

elhagyja a szobát, és a bíró sorban megkérdezi a jelenlevőket, mivel vádolják 

a kintlevőt. Amikor kivétel nélkül mindenki válaszolt már, visszahívják a 

vádlottat, és a bíró sorban a fejére olvassa a vádpontokat. A vádlottnak jogában 

áll védekezni, magyarázkodni, tagadni. Viszont csak akkor tagadhatja 

bűnösségét, ha azt is megmondja, hogy azzal a bűnnel ki vádolta őt. Ha 

eltalálta a vádló személyét, megszabadul a további gyanúsítástól, és az eltalált 

személy lesz az új vádlott. 

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: 10-15 fő 

Időtartam: 5 perc/vádlott 

132. Asztalterítő 

Instrukció: A tanulók négy fős csoportokban helyet foglalnak az „asztalterítővel 

megterített” asztalok körül. Minden tanulónak van egy saját mezője, és 

mindenkinek más színű filctolla. Középen található a csoport közös mezője. 

A saját területén mindenki felírja a központi kérdéshez / problémához 

kapcsolódó véleményét / ötleteit. Két-három perc után fordítanak a terítőn, 
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elolvassák, amit a mellettük ülő társuk írt, és írásban kommentálják azt. 

Közben tilos beszélgetni. Addig forgatják a terítőt, míg mindenki elolvasta, és 

kommentálta az asztalnál ülő összes társa ötletét, véleményét, és a többiek 

megjegyzéseivel ellátva visszakapta a sajátját. Ekkor már szabad beszélgetni: 

a feladat az, hogy megegyezzenek, mi kerüljön a csoport véleményének 

összefoglalásaként a közös területre. Amiben megállapodtak, középre 

feljegyzik, és mindannyian aláírják. Plénumban a csoport egy képviselője 

beszámol a közös eredményről. 

Eszközigény: csomagolópapír, 4 különböző színű filctoll csoportonként 

Ajánlott létszám: 12-30 fő 

Időtartam: 15-20 perc 

133. Koktélparti 

Instrukció: A játék alkalmazása előtt néhány mondatban érdemes a „koktélparti” jelentését 

és a szituációt a tanulóknak elmagyarázni: konferenciákon, tréningeken a 

szünetekben találkozhatunk gyakran ezzel, amikor is fogyasztás közben a 

résztvevőknek kedvező alkalmuk nyílik arra, hogy ismeretségeket kössenek, 

új infor-mációkhoz jussanak, bővítsék munkakapcsolataikat stb. A diákoknak 

„smalltalk”-ot, vagyis rövid beszélgetéseket kell elképzelniük a büféasztalnál. 

(Esetleg lehet teával és keksszel szimbolizálni a szituációt.) A tanulók 

körbejárnak, és adott időn belül minden társukkal rövid beszélgetést 

kezdeményeznek. Ha egymás megismerése a cél, akkor lehet egymás neve, 

előző iskolája, hobbija után érdeklődni, de ha valamilyen ismeret elmélyítése 

a cél, akkor az adott témára vonatkozóan olyan kérdéseket kell feltenni, 

amelyekkel kapcsolatban érdekli a tanulókat a többiek véleménye. Minden 

beszélgetés során három-három kérdés és válasz után búcsút kell venni 

egymástól, és másik beszélgetőpartnert kell keresni. A kérdések lehetnek 

mindig azonosak, hisz a beszélgetőpartnerek úgyis folyton változnak. A játék 

végén egy plénum beszélgetés keretei között elmondják az osztály / csoport 

tagjai, hogy milyen tapasztalatokat gyűjtöttek a beszélge-tések során. Fel kell 

hívni a tanulók figyelmét arra, hogy csak olyan kérdések és válaszok 

hangozzanak el, amelyek a csoport előtt is vállalhatók. Továbbá arra is, hogy 

senki sem köteles olyan kérdésre válaszolni, amire nem akar, vagy nem tud. 

Eszközigény: - 
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Ajánlott létszám: 15-30 fő 

Időtartam: 15 perc 

134. Legó  

Instrukció: 3 diák/gyerek van egy csoportban. Ketten háttal ülnek egymásnak, a harmadik 

az egyikükkel szemben. E (első) diák ölében egy doboz van, különböző 

formájú és méretű legókkal. Neki háttal ül M (második) diák. Ő csak 

beszélhet, magyarázhat. Vele szemben ül H (harmadik) tanuló. Nála van az a 

kis tervrajz, amit meg kell építenie E-nek, H azonban csak mutogathat. Amit 

H elmutogat, azt M elmagyarázza E-nek, aki a 10-15 perc végére meg kéne 

építse a tervrajzon lévő kis építményt.  

Eszközigény: legó 

Ajánlott létszám: 20-30 fő 

Időtartam: 10-15 perc 

135. Ismételd el más szavakkal 

Instrukció: A csoport körben ül. A csoportból valaki elmond egy tetszőleges rövid 

történetet. A mellette ülő ugyanezt a történetet más szavakkal ismétli meg, a 

kikötés az, hogy közben egyetlen egy azonos szó sem használható fel. Aki 

téveszt, annak kétszer kell történetet ismételnie. Addig játsszuk, amíg 

mindenki egyszer mesélő és ismétlő is lesz. A történetet folytatni is lehet: a 

tanár által elkezdett történetet minden tanuló/hallgató csak egy mondattal 

bővítheti. A tanulóknak/hallgatóknak meg kell ismételniük az előttük 

elhangzott mondatokat, majd ezután kell a saját mondataikkal bővíteni a 

történetet így folytatva azt. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 15-30 fő 

Időtartam: 10-20 perc 

136. Halandzsaországban vagyok: 

Instrukció: A feladat nagyon egyszerű, olyan külföldi országban kell a jelenetet 

képzeletben játszani, ahol a kommunikáló felek nem beszélik egymás nyelvét. 

Az egyik kijelölt tanuló Halandzsaország lakója és nem ért más nyelven. A 

másik 2-3 tanuló a turista szerepébe kerül és szeretnének valamit kérni vagy 
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elintézni. Ezt a feladatot kapják meg kártyán a kiscsoport tagjai (sem osztály, 

sem a “bennszülött” nem ismeri azt). Rövid idő áll rendelkezésükre (2-3 perc), 

hogy elérjék céljukat beszéd nélkül, ami a nyelvi nehézség miatt úgy is 

felesleges lenne. A megbeszélésnél előbb a bennszülöttet célszerű kérdezni, 

hogy mit értett meg a kapcsolat felvételi kísérletből, majd a turistákat, végül 

az osztályt. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 6-20 fő 

Időtartam: 20-30 perc 

137. Fekete-fehér,  igen-nem 

Instrukció: 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, kiesik. Az 

nyer, aki legtovább benn marad, így ő lesz a következő kérdező. 

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: 6-30 fő 

Időtartam: 20-30 perc 

138. Két körös „beszélgetés” 

Instrukció: Két körben kell ülni, egymással szemben. Vezényszóra a belső kör eggyel 

odébb ül. A tanulóknak egyszerre kell beszélniük, egymás szemébe nézve 

(téma adott: kedvenc hobbi, nyári élmény, mostani érzések, stb., aztán odébb 

ülve ugyanott folytatni), a második beszélgetésnél viszont nem lehet egymás 

szemébe nézni. Korosztály: felsősök illetve idősebbek.  

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: kb. 2-3 perc esetenként 

139. Fejezd be a mondatot! 

Instrukció: A témákat, kulcsfogalmakat a gyerekek papírlapra írhatják, majd mindenki húz 

egyet és azzal a szóval alkotja meg a saját befejezetlen mondatát. Egy tanuló 
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adott témával kapcsolatban mond egy mondatot, de nem fejezi be. A soron 

következőnek úgy kell befejezni, hogy a mondat értelme megmaradjon. 

Eszközigény: papírlapok, toll 

Ajánlott létszám: 6-30 fő 

Időtartam: 10-20 perc 

140. Betűkaland 

Instrukció: Egy adag műanyag betűt kell betű szerint különböző poharakba szétválogatni. 

Csak egy kéz használható, egyszerre csak egy betűt lehet felvenni, a sorrend 

pedig: u, v, a, d, r.  Majd ezután a legtöbb értelmes szót kell kirakni, egy betű 

csak egyszer használható fel. 

Eszközigény: egy csomag műanyag betű, poharak 

Ajánlott létszám: 6-8 fő 

Időtartam: 10-15 perc 

141. Üzenetátadó játék – „Szólánc” 

Instrukció: A játékvezető megbeszéli a résztvevőkkel a játék irányát, hogy ki kinek fogja 

súgni az adott szót. A játékvezető odahajol az egyik gyerekhez és a fülébe súg 

egy szót, majd így továbbadják egymásnak a szót, majd az utolsó játékos 

hangosan kimondja a hallott szót. Nehezíteni lehet a játékot úgy, hogy a 

gyerekek az előző szóhoz hozzáadnak még egy szót, vagy mondatot adnak 

tovább a játékosok egymásnak. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 5-30 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

142. Üzenetátadó játék – „Mondatlánc” 

Instrukció: A játékvezető a játék elején megbeszéli a gyerekekkel a játék irányát, illetve 

hogy a mondatnak melyik részét kell megváltoztatni (pl.: az időpontot, vagy a 

helyszínt). Ezután a játékvezető odahajol az előre megbeszélt gyermekhez és 

a fülébe súg egy mondatot. A játékos megváltoztatja a mondat kijelölt részét 

(időpontot, helyszínt) és így súgja tovább a társának. Az utolsó játékos 

hangosan kimondja a mondatot. A játék végén mindenki elmondja hangosan, 

hogy milyen szóval változtatta meg a mondatot. 

Eszközigény:- 



166 

Ajánlott létszám: 5-30 fő 

Időtartam:5-10 perc 

143. A szöveg marad 

Instrukció: 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 más nem 

verbális jelzések egészítik ki, a helyzetnek megfelelően. 

Eszközigény: papír, toll 

Ajánlott létszám: 6-30 fő 

Időtartam: 30-45 perc 

144. Cipőbolt 

Instrukció: A játékvezető pedagógus elmond egy rövid történetet, amelynek végén egy 

kérdést tesz föl. Arra kéri a résztvevőket, hogy jól figyeljenek és a kérdésre 

fejben adják meg a választ. A történet a következő: 

Egy kisvárosi cipőboltba bemegy valaki nyitás után és vesz magának egy cipőt 

6 ezer forintért. Az árúért tízezres bankjeggyel fizet. A boltosnak még nincs 

pénz a kasszában, ezért a szomszédos postára megy, és fölváltja a tízezrest. 

Odaadja a cipőt és a visszajáró pénzt a vevőnek , aki ezután távozik. Félóra 

múlva bejön a boltba a postás és közli, hogy a nem régen fölváltott tízezres 

bankjegy hamis. Ezért arra kéri a boltost, hogy vegye vissza, és adjon helyette 

jó pénzt, mert csakis tőle származhat a hamis pénz. A boltos odaad tízezer 

forintot a postásnak és megsemmisíti a hamis tízezrest. Ha nem számítjuk a 

cipő árát, mennyi a boltos vesztesége? 

 Miután mindenki válaszolt a kérdésre, a táblára egymás mellé írjuk a – 

várhatóan többféle – eredményt. Megkérünk két önként jelentkezőt (lehetőleg 

olyanokat, akik különböző megoldásra jutottak), hogy üljenek ki a középre 

helyezett két székre, és öt perc alatt közösen jussanak el a helyes megoldáshoz. 

(A folyamatot célszerű videón rögzíteni.) Ezután még 4-5 további párt 

megkérhetünk ugyanerre. A páros feladatmegoldások után közöljük a helyes 

választ (4 ezer forint). Szükség esetén papírpénzzel lejátszathatjuk a 

történteket. Megbeszéljük a gyakorlat tanulságait, különös tekintettel a 
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problémamegoldás személyi és csoportos gátjaira. A páros munkák 

megbeszélésénél ezen kívül a személyközi kommunikáció sajátosságaira és 

akadályaira is kitérünk (fölhasználva az esetleges videofelvételeket). 

A beszélgetésen a következő témák merülhetnek fel: 

 Mi jellemezte a párbeszédeket? 

 Milyen mértékben jutott érvényre a győztes/vesztes stratégia? 

 Ki miért ragaszkodott a saját igazához? 

 Milyen érzés volt rádöbbenni,. hogy nem volt igazunk? 

 Sikerült-e valamelyik párnak közösen rájönni az eredményre? 

Eszközigény: papír és íróeszköz, papírpénz, esetleg videó-berendezés kamerával 

Ajánlott létszám: teljes osztály 

Időtartam:15-20 perc 

145. Vita 

Instrukció: A csoport kiválaszt egy aktuális, mindenkit érdeklő témát, amiről biztos, hogy 

mindenkinek van véleménye. Ezután a tanár kiosztja a szerepeket: két csoport 

jön így létre, melyek ellentétes véleményt kell, hogy képviseljenek. 15 perc 

felkészülés után a két csoport vitába száll, mindenkinek a csoport véleményét 

kell képviselnie, nem a sajátját! A végén mindenki elmondja, mi volt a saját 

véleménye, nehéz volt-e esetleg a sajátjával ellentétes véleményt képviselnie, 

illetve, hogy a vita változtatott-e valamit eredeti álláspontján. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 6-30 fő (csoportbontások) 

Időtartam: 25-35 perc 

146. Találj ki 

Instrukció: Minden játékban résztvevő tag felír egy papírra egy olyan szót, amiről azt 

feltételezi, hogy a másik nem ismeri. (Meg is kérdezheti a résztvevőket, hogy 

ki nem ismeri ezt a szót, és annak adja oda). Odaadja egy résztvevőnek a 

papírt. A játékos próbálja kitalálni, hogy milyen szó lehet, milyen 

tudományterületen használatos, stb. Körbe kell írnia a szót. A többiek is 

találgathatnak, ha nem tud rájönni a jelentésére.  

Eszközigény: papír, íróeszköz 

Ajánlott létszám: 5-30 fő 
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Időtartam: 10-20 perc 

147. Robotparancsnok 

Instrukció: Szótagolva mondunk utasításokat, mint egy robot, és a gyerekeknek el kell 

végezniük azt, amit mondtunk. A szokásosnál kicsit nagyobb, kb. 2 mp-es 

szüneteket tartunk, hogy nehezítsük a gyerekek dolgát. (Pl. E-meld fel a jobb 

ke-ze-det!, Fé-süld meg a pad-szom-szé-dod ha-ját!, Járd kö-rül a ter-met tör-

pe-já-rás-ban!) 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 10-15 fő 

Időtartam:10-15 perc 

148. Szókockacukor 

Instrukció: A résztvevők 6-12 fős csoportokat alkotnak. A csapatok játékosonként 3-3 

kockacukrot kapnak. A játékosok a kapott kockacukorra 1-1 betűt írhatnak, 

azután továbbadják. Egy kockára tehát 6 különböző személy által írt betű 

kerül. További megkötés, hogy egy játékos egy betűt csak egyszer használhat 

függetlenül attól, hogy hány kockacukorra ír. Ha már minden kocka minden 

lapján van betű, akkor a csoport körbe ül egy asztalt. Az egyik játékosnak 

bekötik a szemét. Ő az építő. A feladat az, hogy a bekötött szemű játékosnak 

a társak szóbeli instrukciói alapján az asztalon lévő kockacukrokból egy 

oszlopot kell felépíteni úgy, hogy legalább az egyik oldalán értelmes szó jöjjön 

ki. A csoport tagjai felváltva adják az utasítást. Annál jobb a megoldás, minél 

magasabb az oszlop – minél hosszabb a szó –, illetve ha az oszlop többi 

oldalán is értelmes szó jön létre. Egy menet addig tart, amíg elkészül egy szó-

kockacukoroszlop. A menet végét jelenti az is, ha ledől egy kocka. Ekkor új 

építőt választanak, és a játék folytatódik. 

Eszközigény: 1/2 kg kockacukor, filctoll 

Ajánlott létszám: 6-30 fő 

Időtartam: 25-30 perc  

149. Érzelmek a kalapban 

Instrukció: Egy kalapba papírlapokat dobunk, többet, mint ahány tanuló van a csoportban. 

Minden papírra egy-egy érzelem kifejezésére alkalmas bevezető tagmondatot 

írunk: 
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 „Tetszik, hogy…”, 

 „Hiányolom, hogy…” 

 „Nekem gondot okoz, hogy…” 

 „Azt szeretném, ha…” 

 „Nyomaszt, hogy…” 

A tanulók húznak ezekből néhányat, és gyorsan, gondolkodási idő nélkül 

befejezik a mondatokat a tananyagra vonatkozólag. A gyakorlat elején hívjuk 

fel a figyelmet arra, hogy gyorsan kell válaszolni, és a válaszok kizárólag az 

aktuális érzéseket tükrözik. Ezek után kis csoportokban átnézik a tanulók a 

cédulákat, a csoport szóvivője pedig plénumban beszámol a főbb 

tendenciákról, ill. a szélsőséges véleményekről. Közben jegyzeteljünk, majd 

ké-sőbb, tanórán kívül tanulmányozzuk az összes cédulát, ez segíthet a 

program összeállításában, a tartalmak és módszerek kiválasztásában. 

Eszközigény: kalap, kártyák, filctollak  

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

150. Otthoni konfliktusok kezelése 

Instrukció: Szerepcserés játék, valamelyik csoporttag szüleivel való otthoni 

konfliktustörténetét dolgozza fel a játék. A csoport eljátssza a konfliktust, és 

közben lehet változtatni az eseményeket. Előre megírt szituációk és a szerepek 

kiosztása szükséges. Fontos, hogy ki lehessen próbálni a különböző 

szerepeket, fontos a szerepcsere. Érdemes a végén minden részletet 

megbeszélni. 

Eszközigény: előre megírt szituációk, papír, íróeszköz 

Ajánlott létszám: 10-20 fő 

Időtartam: 20-30 perc 

 

Nonverbális kommunikáció 

151. Karmesterjáték (ki a kezdeményező?) 

Instrukció: A csoport tagjai körben ülnek. Egy gyereket kiküldenek, és a benn maradók 

megegyeznek a karmester személyében. Az ő feladata elkezdeni a 
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mozdulatokat, melyeket a körben ülők lehetőleg azonnal utánoznak. A kint 

(egy) levő gyereket behívják, neki kell kitalálnia, ki a „karmester”. 

Érdekesebbé tehető a gyakorlat ének- vagy zeneszóval. Így a mozdulatok is 

ritmusosabbak lehetnek. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 10-15 perc 

152. Amerikából jöttünk 

Instrukció: Közismert gyerekjátékról van szó. A csoport körben ül. Két ember kimegy a 

teremből és odakint megegyeznek egy foglalkozásban. 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.  

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 15-20 perc 

153. Hangtalan üzenet: 

Instrukció: a tanulók egysoros oszlopba állnak. A gyakorlat kezdetén állítsuk a csoportot 

6-8 fős oszlopokba, mert különböző feladatokat fognak kapni. Hívjuk fel a 

tanulók figyelmét, hogy igyekezzenek pontosan közvetíteni az “információt” 

és egyúttal próbálják azt megfejteni, saját maguk számára értelmezni. A 

legutolsó tanuló megfordul és ő kapja az instrukciót (írásban egy lapon 

felmutatva számára), ami egy érzés kifejezése. A tanuló megfordul és az 

utolsó előtti tanulónak (aki szintén megfordul és így lesz szembe az utolsóval, 

valamint háttal a többieknek) továbbadja az adott érzelem megjelenítését. Így 

halad előre az érzelem közvetítése. 

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 12-30 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

154. Üzenetátadós játék – „Mozdulatlánc” 

Instrukció: A játékvezető és a játékosok a játék előtt megbeszélik a játék irányát, azaz, 

hogy ki kinek fogja mutatni a mozdulatot, arckifejezést, gesztust. Ezután a 
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gyerekek lehajtják a fejüket, majd a játékvezető megérinti egyikük vállát, 

akinek mutat egy mozdulatot vagy arckifejezést. A játékos leutánozza a 

mozdulatot, majd megérinti társa vállát (melyet a játék elején megbeszéltek) 

és megmutatja neki a mozdulatot, majd minden játékos megfigyeli és 

leutánozza a mozdulatot. Amikor újból a játékvezető kerül sorra, új 

mozdulatot, arckifejezést fog mutatni. Nehezíteni úgy lehet a játékot, hogy a 

gyerekek az előző játékos mozdulatát leutánozzák, majd hozzáadnak még egy 

saját mozdulatot. 

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 5-10 perc 

155. Az egész világ így csinálja  

Instrukció: A játékosok körben ülnek. Egy játékos kimegy. A többiek megegyeznek egy 

határozó szóban, például, okosan, türelmesen, türelmetlenül, méltóságteljesen 

stb. A feladat az, hogy amikor a játékos bejön, kitalálja az adott határozó szót. 

Olyan cselekvésre vonatkozó kérdéseket tehet fel, ami arra vonatkozik, hogy 

hogyan csinálja az adott dolgot az egész világ. Például: 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, például méltóságteljesen mosson autót, reggelizzen, stb. Akinél 

a kitaláló rájön a határozószóra, az megy ki a következő körben. 

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 10-15 perc 

156. Emóciók 

Instrukció: 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 mindenki keres magának egy 

olyan érzelmet, amit jellemzőnek érez az adott pillanatban saját magára. 

Eszközigény: papírkártyák 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 
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Időtartam: 15-20 perc 

157. Szeretetkapu 

Instrukció: A játékosok kört alkotnak, úgy, hogy a válluk összeérjen. Egy ember kimegy, 

a bentiek megállapodnak abban, hogy ki lesz a két kapu. Ezután bejöhet a 

kiküldött ember. A „kapuknak” bizalmat sugározva kell hívogatni a bejövőt, 

akinek ki kell találnia a tekintetekből, hogy kik a kapuk. Azok között ki tud 

menni, a többiek viszont bezáródnak előtte. Háromszor lehet próbálkozni. (a 

többieknek elutasítóan kell nézni). Fontos a tudatos arcmimika, hogy tudjanak 

bánni az arckifejezésükkel, a szemükkel. Tudjanak bizalmat, illetve 

bizalmatlanságot (távolságtartást) sugározni. A bent levőnek pedig 

figyelmesnek kell lennie, és az érzéseire hallgatni.  

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: kb. 3-4 perc emberenként 

158. Hotelportás 

Instrukció: A játékosok közül egy valaki lesz a hotelportás, a többi játékos a vendég. A 

vendégek „némák”, nem tudnak beszélni, csak különböző non-verbális 

eszközökkel fejezhetik ki magukat. Viszont mindnyájuknak van valamilyen 

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

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

követi arról, hogy mennyire volt nehéz csupán nem verbális eszközökkel 

elérni a céljukat. 

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 20-30 perc 

159. Azt mondtam, hogy arc? 

Instrukció: 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, 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 



173 

csatorna szerepéről, és arról, hogy mitől függ az, hogy ellentmondó 

információk esetén melyiket vesszük figyelembe. 

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám:  

Időtartam: 20-30 perc 

160. Irányítsunk szavak nélkül 

Instrukció: Önként jelentkező párokat kérünk. Feladatunk az, hogy a pár egyik tagja nem 

verbális eszközökkel irányítsa a másikat. A végrehajtandó feladatot tartalmazó 

cédulát adjuk az irányító kezébe, aki annak megmutatása nélkül elvégezteti a 

feladatot a cédulán szereplő, nem verbális módszer segítségével. A beszéd 

nincs megengedve. A gyakorlatot videóra vehetjük, és a visszajátszás során 

elemezhetjük a testnyelvet, a nem verbális eszközöket.  

Példák feladatokra Nem verbális eszközök 

a) adjon egy pohár vizet 

b) nyissa ki az ajtót (zárja be) 

c) húzza félre a függönyt 

d) simogassa meg egyik 

csoporttársát 

e) közölje az időt 

f) üljön le, és engedje el magát; 

g) karoljon bele egyik 

csoporttársába, és vezesse ki a 

szobából 

h) mindenkivel fogjon kezet 

i) kérjen valakitől egy tollat és 

papírt 

j) kérjen táncra valakit 

k) fussa körbe ötször a szobát.  

1. gesztusok (kéz- és karmozgás) 

2. poszturális mozgás (az egész test 

mozgása 

3. szemmozgás 

4. fejmozgás 

5. érintés 

6. valamilyen tárgy segítségével 

való közlés 

7. paraverbális eszközök (hangok, 

értelmes beszéd nélkül) 

 

 

Eszközigény: Cédulák, egy részükön az utasítások, másik részükön a nem verbális 

technikák 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 10-15 perc 
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161. Üzenet szavak nélkül 

Instrukció: Az egyik csoporttag feláll, sorban odamegy társaihoz, és tetszés szerinti 

gondolatot, érzést, üzenetet közöl velük nem verbális eszközökkel. (A 

gyakorlatot korlátozhatjuk egy adott kommunikációs csatornára, például az 

érintésre.) Ezután mindenki hasonló módon jár el. A résztvevők megbeszélik 

érzéseiket, szorongásaikat, tisztázzák a nem egyértelmű üzeneteket, valamint 

a gyakorlat általánosítható tanulságait.  

Eszközigény:- 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 10-15 perc 
162. A szabadulás útja 

Instrukció: Egymástól kb. fél-fél méterre, körben áll a társaság, egy játékos a kör közepén. 

A körből egy vagy két irányban (kapun) lehet kimenni. A kör közepén álló 

nem tudja, hogy melyik az az egy vagy két út, éppen ezt kell kitalálnia. Ha 

rossz felé indul, akkor a játékosok karjukkal elzárják az utat. A játék lényege: 

mindenki összpontosít a feladatára, a pillanatnyi szerepétől függően 

tekintetével és csak azzal hívni (vonzani) vagy küldeni (taszítani) próbálja a 

kör közepén álló játékost. A kitalálónak (hogy kitaláljon) a lelki rést kell 

megkeresnie. 

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: 10-15 fő 

Időtartam: 10-15 perc 
163. Néma kiáltás 

Instrukció: A csoport egyik tagja kiált valamit, de hang nélkül. Igyekszik olyan 

gesztusokkal, arckifejezéssel kísérni néma kiáltását, amiből a többiek 

rájöhetnek, hogy kiáltása mi volt, például biztatás, kétségbeesés, segélykérés, 

felszólítás stb. Ha a csoport nem tudja megfejteni, akkor hangosan kiálthat a 

játékos. Újabb játékossal folytathatjuk. 

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: 6-8 fő 

Időtartam: 10-15 perc 
164. Ki zörget? 

Instrukció: Valaki kimegy a teremből, a többiek körben ülnek. Aki kiment, elképzel 

valakit vagy valamit, és zörgetésével, kopogtatásával igyekszik kifejezni kire 
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gondolt. Bejön, leül, és a többiek elmondják, mit gondolnak ki mire gondolt, 

kit akar megjeleníteni a zörgető. Végül a zörgető is elmondja, kit és mit próbált 

megjeleníteni valójában. 

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 20-30 perc 

CSOPORTDÖNTÉS 

165. Reakció – lánc  

Instrukció: A résztvevőket 2, 3 vagy 4 db kis csapatra osztjuk, egy csapat minimum 5 

főből álljon. A csapatok tagjai egymás mögött ülnek. Minden sor elején és 

végén van egy szék, amelyiken 3–3 db azonos tárgy (olló, ragasztószalag, 

ceruza) van. Az a feladat, hogy a csoport kitaláljon minden tárgynak 

valamiféle jelet, majd, amikor a gondolkodási idő lejár, a játékvezető a sor 

legvégén ülő játékosnak (csak neki!) rámutat az egyik tárgyra, ő pedig válaszul 

megmutatja a tárgyra kitalált szimbólumot az előtte ülőnek, ő az őelőtte 

ülőnek, és így tovább. Ha a legelső eltalálja, melyik lehetett a tárgy, sorrendet 

kell váltani és egy helyet ki kell cserélni, egészen addig, amíg az eredeti 

ülésrend helyre nem áll. Ha a játékos rossz tárgyra mutat rá, akkor a másik 

csapat cserélhet még egyszer. Természetesen nem szabad beszélni, vagy 

megmutatni a tárgyat. A játék végén érdemes átbeszélni, hogyan érezték a 

gyerekek a játék során magukat, illetve milyen érzés volt, mikor sikerült/nem 

sikerült eltalálnod a tárgyat 

Eszközigény: Minden játékosnak egy szék, 4 tekercs maszkolószalag, 4 db olló, 4 db 

ceruza, egyéb apró tárgy minden csapatnak + 1 a játékvezetőnek 

Ajánlott létszám: 15–30 fő 

Időtartam: 15 perc 
166. Reklámszöveg írók kerestetik 

Instrukció: 6-8 fős csoportokat alkotnak a gyerekek, feladatuk az lesz, hogy adjanak fel 

hirdetést egy a pedagógus által választott tárgyra vonatkozóan. A hirdetés 

legyen minél kreatívabb, humorosabb és feleljen meg egy hirdetés 

elvárásainak. A rendelkezésre álló idő 10-15 perc, majd a tanulók felolvassák 

a hirdetés szövegét. A hirdetést számítógépen is meg lehet írni, illetve 
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képekkel, illusztrációkkal színesíteni. A hirdetések tartalmát a vezető 

koordinálásával átbeszéli a csoport. 

Eszközigény: toll, papír 

Ajánlott létszám: 12-30 fő 

Időtartam:25-30 perc 

167. Álomhajó 

Instrukció: 6-8 fős csoportokat alkotnak a gyerekek. Minden csoport kap egy 

csomagolópapírt és rajzeszközöket. A csoport egy képzeletbeli hajóútra 

készül, meg kell rajzolniuk a hajójukat, s minden gyermeknek egy szerepet 

kell választania a hajón. (nehézséget jelent a szerepek elosztása). Majd a 

csoportnak együtt kell egy rövid történet keretében bemutatni a készített 

rajzot. A csoport kreativitásától függ a történet és a bemutatás (lehet énekkel, 

verssel, paródiával színesebbé tenni a bemutatást). 

Eszközigény: csomagolópapír és rajzeszközök, színes ceruzák, zsírkréta, filctollak 

Ajánlott létszám: 12-30 fő 

Időtartam: 20-30 perc 

168. A lény 

Instrukció: A csoportvezető a csoportot négy fős kiscsoportokra osztja. A kiscsoportokban 

a diákoknak az lesz a feladatuk, hogy engedjék el a fantáziájukat, és hozzanak 

létre egy olyan lényt, ami tökéletes lenne a számukra. A lényeg, hogy ne ember 

legyen. A tökéletes lényt nem csak külső tulajdonságaikba kell megjeleníteni, 

hanem belső tulajdonságokat is fel kell sorakoztatniuk mellé. 

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: 8-30 fő 

Időtartam: 15-25 perc 

169. „Négykezes” 

Instrukció: A gyerekek párokat alkotnak, minden pár egy közös rajzot fog készíteni, úgy 

hogy közben nem kommunikálhat egymással. A lapon egy udvar részlete 

legyen megrajzolva. Legyen a rajzon egy tyúk, egy cica, egy ház és egy bokor 

vagy fa. A tanító a rajzolás megkezdése előtt egy ráhangoló történettel készíti 

elő a rajzolást. A ceruzát a gyerekek együtt fogják meg és a tanító utasítására 

kezdik el a közös rajzolást. A gyakorlat végén minden pár mondja el, hogy 
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hogyan érezte magát a rajzolás közben, ki volt az irányító, hogyan értették 

meg egymást. 

Eszközigény: papír, íróeszközök 

Ajánlott létszám: 16-20 fő 

Időtartam: 15-20 perc 

170. Körlevél 

Instrukciók: A tanulók négy csoportban dolgoznak. Minden csoportban felírnak a kapott 

lap tetejére egy lehetőleg tömören, lényegre törően megfogalmazott feladatot, 

vagy egy problémás helyzetet, amit az adott téma vonatkozásában fontosnak 

ítélnek. (pl. környezetvédelem: „Hogyan lehetne csökkenteni a földön a 

szénmonoxid-kibocsátást?”) Fontos lenne a tanulók figyelmét fel-hívni arra, 

hogy igyekezzenek olyan problémákat felvetni, ill. olyan feladatokat 

megfogalmazni, amelyekre ők maguk is több megoldási lehetőséget ismernek. 

Ehhez kell megoldási lehetőséget találnia a szomszédos csoportnak. A lapot, 

melyen a probléma vagy feladat szerepel, átadják a szomszédos csoportnak, 

akik felírják a javasolt megoldá-saikat a problémafelvetés alá. Ezután 

legyezőszerűen összehajtják a lapot, úgy, hogy az újbóli továbbadásnál csak a 

feladat látszódjon, a felírt megoldás ne. Minden csoport problémát, feladatot 

kijelölő „levele” az előzőhöz hasonlóan jár körbe, csoportról csoportra. A 

feladat elvégzése előtt kérjük meg a tanulókat, hogy az előző csoport által leírt 

megoldási javaslatokat ne nézzék meg, törekedjenek az önálló munkára. Az 

eljárást addig folytatjuk, amíg minden csoporthoz visszakerül a saját lapja. 

Ezután a tanulók a csoporton belül felolvassák a kapott problémamegoldó 

javaslatokat, ezeket összehasonlítják, és megvitatják. Az érdekesebb 

megoldásokat plénum előtt is érdemes áttekinteni.  

Eszközigény: lapok 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 45 perc    

171. Tabló 

Instrukció: Szabad mozgásból adott jelre mozgásstop, majd a megállás után kötött, 

általában rövid időn belül kell egész csoportos tablót, vagyis állóképet 

létrehozni. A csoport gyakorlottságától, életkorától függően adjunk feladatot. 
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Kezdőknek célszerű jól ismert témákat, helyszíneket, helyzeteket megadni 

(például vasútállomás, mozi előcsarnoka, áruház, könyvtár, aluljáró stb.). 

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: 5-7 fő 

Időtartam: 10-15 perc 

172. Villanypásztor  

Instrukció: A csoport tagjai olyan közel állnak egymáshoz, amennyire csak lehetséges. A 

talajon állnak, majd a tréner körbekötözi az egész csoportot a kötéllel kb. 

csípőmagasságban. Az a feladat, hogy a játékosok átlépjék a kifeszített kötelet 

anélkül, hogy hozzáérnének. A csapat akkor nyer, ha mindenki átment a 

kötélen. Aki hozzáér a kötélhez, annak újra kell próbálkoznia. Ha a csoportból 

bárki (egy vagy több ember) háromszor hozzáér a kötélhez, a csoport újra kell 

kezdenie.  

Eszközigény: legalább 5 m-es kötél, legalább 3 m-es gumikötél 

Ajánlott létszám: 10–30 fő (10 fős csoportok) 

Időtartam: 15 perc 

173. Sziget 

Instrukció: A játékosok körben ülnek. A csoportvezetője arra kéri őket, hogy képzeljék el 

hajótörést szenvedtek és egy lakatlan szigetre kerültek. A szigeten van ivóvíz, 

növények, állatok – lehetségesnek tűnik hosszabb ideig is életben maradni 

rajta. Azt nem lehet tudni, hogy mennyi ideig marad itt a hajótörött, néhány 

hónapig, vagy akár néhány évig. A feladat, írjanak össze öt tárgyat, amit 

feltétlenül magukkal szeretnének vinni. Ha ez megtörtént 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, hogy viselték, hogy a csoport kedvéért 

számukra fontos tárgyról kellett lemondaniuk. 

Eszközigény: papír, íróeszközök 

Ajánlott létszám: 6-30 fő 

Időtartam: 20-30 perc 

174. Hess légy!  
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Instrukció: A csoportot 5-7 fős kiscsoportokra osztjuk. Megmondjuk a csoportoknak, hogy 

kapnak egy egyszerű problémát, gondolják végig külön-külön, majd próbálják 

meg meggyőzni egymást 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 el kezdenek szállni az 

üvegben? Változik 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 lefele az 

üveget.) 

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: 6-30 fő 

Időtartam: 15-20 perc 

175. Űrutazás  

Instrukció: Egy űrhajó, 24 emberrel a fedélzetén, úton van egy új naprendszerbe. A Föld 

elpusztult, csak ők élték túl a katasztrófát. Hirtelen kiderül, hogy az oxigén 

készletek kifogyóban vannak. Csak 20-an tudnak eljutni arra a legközelebbi 

bolygóra, amelyiknek a légköre hasonlít a Földéhez, 24 ember számára nincs 

elegendő oxigén. 35 percen belül kell dönteni, hogy mi történjék. A 

megfigyelők a csoport dinamikáját, döntéshozatali módját figyelik a csoporton 

kívülről. 

Eszközigény: Szerepkártyák, névjegykártyák 

Ajánlott létszám: 24 fő+ tetszőleges számú megfigyelő 

Időtartam: 45 perc 

176. Együtt könnyebb... 

Instrukció: A kör közepén áll a csoport egyik tagja, aki elindít egy lassított mozdulatot. A 

többiek feladata: segíteni a mozdulat befejezésében, kivitelezésében. 

Példaként: ha le akar ülni, valaki azonnal alábújik, hogy ő ezt megtehesse. A 

főszereplő azt tesz, amit akar, a többiek segítik, hogy leülhessen, felállhasson, 

nyújtózhasson, foroghasson, mászhasson stb. A főszereplő minden 
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mozdulatot nagyon lassan végezzen, hogy a többieknek maradjon idejük 

szándékai kitalálására és a cselekvésre. 

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: 15-20 fő 

Időtartam: 20-30 perc 

177. A torony: 

Instrukció: Osszuk fel a csoportokat maximum 6 fős csoportokra. Mondjuk el a 

résztvevőknek, hogy azt szeretnénk, ha papírtornyokat terveznének és 

állítanának össze! A cél a legmagasabb olyan torony felépítése, ami nem dől 

össze. Emellett bátorítjuk a tanulókat hogy bátran díszítsék a tornyokat. 

Magyarázzuk el, hogy a csoport minden tagjának hozzá kell járulnia a 

tervezési szakaszhoz, és a teljes csoport helyeslése nélkül nem építhető 

egyetlen torony sem! Osszuk szét a kartonlapot, színes ceruzákat, fehérlapot 

és a ragasztószalagot! Adjunk a csoportoknak 15 percet a tornyok 

megépítéséhez! Minden csapat választ egy szóvivőt, akik majd bemutatja az 

elkészült tornyokat. Maradjunk a háttérben! A 15 perc leteltével egyenként 

kérjük meg a csoportokat, hogy a szóvivőjük mutassák be a tornyokat. Ez 

követően a csoport tagjai mondják el, mennyire tudtak jól együttműködni 

egymással; volt-e valaki, akit kizártak a gyakorlatból (ha igen, miért, és ők 

hogyan érezték magukat emiatt), és hogyan jutottak egyezségre! Amikor 

minden csoport válaszolt a kérdésekre, kérjük meg a teljes csoportot, hogy 

vizsgálják meg a tornyokat! Kérjük meg a legmagasabb toronnyal rendelkező 

csoportot, hogy magyarázzák el, hogyan tudták elérni ezt az eredményt! Ha az 

idő engedi, kérjük meg a teljes csoportot, hogy gondolkodjanak el azon, mire 

jutottak volna, ha csak egy csoporttag végzi a feladatot. Minta: 

https://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower_build_a_team?langua

ge=hu#t-9414 

Eszközigény: kartonlapok, Ragasztószalag, 1 óra, színes ceruzák, fehér papírlap. 

Ajánlott létszám: Változó 

Időtartam: 15 perc a gyakorlatra,10 perc a tornyok bemutatására, 10 perc az értékelésre 

178. Játsszuk el együtt 
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Instrukció: A csoport tagjai kiscsoportos formában dolgoznak. A létszámtól függően 4-6 

fős csoportokba osztjuk őket. Csoportba osztást követően a kiscsoport tagjai 

körben ülnek. Minden csoporttagnak a csoportvezető kioszt három kispapírt. 

A feladatuk, hogy minden egyes fő egy főnevet, egy igét és egy melléknevet 

írjon le külön-külön a kis cetlikre. Ezek után a játékvezető megkér a 

kiscsoportokból szabad választása szerint egy tagot, hogy szedje össze a 

cetliket. Ezek után a csoporttagokból kiválasztott személyek az óra járásával 

megegyező irányban átadják egymás szavait a másik csoportnak. Ezt követően 

a játékvezető elmondja, hogy fél óra áll rendelkezésükre a kiscsoportoknak, 

hogy alkossanak egy kerek egész történetet, amelyhez minden szót fel kell 

használniuk a tagoknak. Fél óra múlva mondja el a vezető, hogy el is kell 

játszaniuk a történetet. 10 perc áll rendelkezésükre, hogy megbeszéljék a 

szerepeket, és a részleteket, hogy hogyan fogják ezt előadni. A végén előadják 

egymásnak a saját történetüket a kiscsoportok. A feladatot a végén értékeljük 

a vezető irányításával, hogy kinek, hogy tetszett a feladat, melyik része volt 

könnyebb, és melyik nehezebb. 

Eszközigény: papír, íróeszközök 

Ajánlott létszám: 8-30 fő 

Időtartam: 20-25 perc 

179. Hajóúton vagyunk 

Instrukció: A csoport azt játssza, hogy hajóútra megy. Közös megbeszélés alapján 

kinevezik a parancsnokot, a helyettesét, a matrózokat. A játékot 

dramatizálhatják, vihar, hajótörés vagy egyéb esemény történhet. Szabadon 

játszhatják el a történetet, érzéseiket kifejezve. Élmény: oldott légkörben 

átélik a gyerekek a lehetséges veszélyhelyzete, megoldó képességük fejlődhet. 

A játékot elemzés kövesse, ahol a gyerekek megfogalmazhatják érzéseiket, 

megindokolhatják döntéseiket. 

Eszközigény: nem igényel 

Ajánlott létszám: 16-20 fő 

Időtartam: 20-30 perc 

180. Az „örök beteg” és a „tyúkanyó” 
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Instrukció: A gyerekek max. 3-4 egyenlő létszámú csoportot alkotnak, és 20 perc alatt 

annyi diáktípust (lógós, stréber, mókamester) és tanártípust (diktátor, 

tyúkanyó, fecsegő) írjanak össze, amennyit csak tudnak. A csoportok 

felolvassák a megoldásaikat és a táblára felkerülnek. A csoportok 

kiválasztanak 2-2 diák- és tanártípust és egy szituációt, amely a 

találkozásuknál stresszforrást jelenthet. Ugyanazt a szituációt kell 

bemutatniuk háromszor, különbözőképpen a diák- és tanártípusoktól függően. 

Ezután közösen megbeszélik, a következő kérdéseket figyelembe véve: Ki 

hogyan érezte magát a különböző szerepekben? Hogyan látták a játékot a 

kívülállók? Mások sztereotip megítélése hogyan fedhet el más, fontos 

tulajdonságot az emberek elől? 

Eszközigény: papír, toll 

Ajánlott létszám: 4-18 fő 

Időtartam: 50 perc 

BÚCSÚJÁTÉKOK 

181. Mutasd be versben!  

Instrukció: Az osztály minden tagja húz egy nevet egy kalapból (mint karácsony előtt 

angyalkázáskor). Egy héttel későbbre mindenkinek kell a kihúzott emberről 

egy legalább 4, maximum 12 soros versikét/anekdotát írni, csak a jó 

tulajdonságairól. Az egy hét alatt a lehető legtöbbet kell megtudja az általa 

húzott osztálytársáról. A versikét az osztály előtt olvassák fel, a többieknek ki 

kell találni, kiről volt benne szó.  

Eszközigény: - 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 15-30 perc 

182. Ajándék 

Instrukció: 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 
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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. 

Eszközigény: papírlap, íróeszközök. 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 15-30 perc 

183. Szeretem Benned… 

Instrukció: Mindenkinek írnia kell a többi csoporttagjáról 1-1 mondatot, ami úgy 

kezdődik, hogy „Azt szeretem benned, hogy…”. Ezeket a lapokat mindenki 

eljuttatja a személynek akiről írta, majd mindenki reflektálhat az üzeneteire, 

amiket kapott. Önismeretet fejleszt és a mások ismeretét is egyaránt. 

Eszközigény: papír, íróeszköz 

Ajánlott létszám: 10-15 fő 

Időtartam: 20 perc 

184. Hajtogassuk az értékeket! 

Instrukció: Tipikusan szerencsés, jó hangulatot teremtő zárójáték. Minden csoporttag kap 

egy lapot, amelynek jobb alsó sarkába felírja a nevét. A papír mindig megy 

tovább. Aki megkapja, az ír egy jókívánságot, egy kedves utalást valamely 

közösen átélt csoportélményre, egy tartalmas idézetet a társa papírjára, majd 

lehajtja a csíkot. Így a soron következő személy nem látja az előzőekben 

leírtakat, és így nem befolyásolja az adott személyhez fűződő asszociációit. A 

lapok körbe érését követően (miután mindenkihez visszaért a sajátja) 

kezdeményezhetünk beszélgetést az olvasottakról, kiválasztathatjuk minden 

csoporttag esetében a szívnek legkedvesebbet. De az is egy lehetséges 

megoldás, ha nem beszéljük „túl” a helyzetet, hanem csak eltesszük 

magunkban a küldött sorokat. A csoport rendszerint egyértelműen jelzi a 

vezető számára, hogy melyik változatra van inkább igénye a vezető által 

megajánlottak közül. Lehet akár tartalmában kicsit eltérő is a kérésünk: 

mindenki ezt a mondatot fejezze be az adott papír tulajdonosára vonatkozóan: 
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„Azt szeretem benned, hogy…”. Így kifejezetten pozitív visszajelzéseket 

olvashatnak majd a csoporttagok, ami igazán meghitté teheti a búcsút. 

Eszközigény: papír, íróeszköz 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 20 perc 

185. Színezzük ki a csoportot 

Instrukció: A tanulók egy listát írnak a különböző dolgokról, hogy mi lehetne ez a csoport. 

Például: „Ha ez a csoport egy szín lenne, akkor az… lenne”, „Ha ez a csoport 

egy autó lenne, akkor az …” stb. Ez lehet bútor, zenemű, könyv, virág, 

ruhadarab, forma, tv-műsor, étel, ország, hely, munka, szervezet, nyaralóhely, 

állat stb. Ez a lista legyen felírva a táblára. A résztvevők üljenek körbe, majd 

sorban mindenki válasszon egy dolgot a listáról, és mondja meg, mi lenne a 

csoport, ha az a tétel lenne, és miért. Mindenki választ egy-egy tételt erről a 

listáról, és képzeljék el, hogy a csoport ez a bizonyos valami. Milyen fajta 

dolog lenne a csoport, és miért? 

Eszközigény: papír, íróeszköz 

Ajánlott létszám: 10-30 fő 

Időtartam: 20 perc 
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