
A játék 
áttekintése

Játéktér

Játéktér 
Különböző méretű, belső használatú tornaszekrények beállítása a terme közepére 
úgy, hogy neki lehessen futni (6-10 méteres távolságból).

Feladat 
Kérd meg a csoporttagokat, hogy biztonságosan ugorják át a szekrényt. Kezdd a 
legalacsonyabb szekrénnyel, és 3 sikeres ugrás után emeld a szintet. Ha túl magas, 
akkor csökkents egy szintet. A csoporttagok párban dolgozzanak az ugrások során.

Eszközök

Kompetenciák Részletes információk 
a kompetenciákról, 
a mutatókról és a 
szintekről a hátoldalon

• Különböző méretű tornaszekrények

• Padok

• Igény esetén matracok a leugrás helyére

Változatok

Egyszerűsítés 
Csökkentsd a szekrény magasságát, vagy használj alacsonyabb tárgyat pl. padot 
vagy zsámolyt, vagy szükség esetén más akadályt. Szükség esetén, kérd a párod 
segítségét.

Nehezítés 
Rakj egymás mögé több tárgyat, amelyeknél különböző ugrási technikákat kell 
alkalmazni, pl. egy tornaszekrény után egy felfordított padot.

Feldolgozás

• Életünk során gyakran találjuk szembe magunkat akadályokkal, hogyan tervezted 
meg az akadályon való átjutást? Hogyan tudnál hasonlóan tervet készteni a saját 
életed akadályaival való megküzdésre?

• Néhány akadály túl nehéz, hogy egyedül át lehessen jutni rajtuk. Milyen 
készségeket használsz, amikor mást átsegítesz egy akadályon? Hogy tudod ezt 
hasznosítani a mindennapi életben? 

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős döntéshozatal

Kapcsolati készségek

Társas tudatosság
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Az öntudatosság az a gondolkozási készség, ami a �atal azon képességére koncentrál, hogy pontosan meg 
tudja ítélni a saját teljesítményét és viselkedését, és hogy megfelelően reagáljon különféle szociális 
helyzetekre. Az öntudatosság segíti az egyént, hogy ráhangolódjon a saját érzéseire, valamint mások 
viselkedésére és érzéseire.

Az önszabályozás arra a képességre vonatkozik, hogy az egyén mások csekély vagy teljes beavatkozása 
nélkül szabályozza a saját tevékenységét. Ide tartozik a feladat folytatása akkor is, amikor �gyelemelterelő 
tényezők vannak jelen, amelyek ellenére jó döntéseket hoz és megfelelően viselkedik.

A felelős döntéshozatalhoz hozzátartozik, hogy az egyén be tudja mutatni, hogy megfontolt döntést hoz, 
ami �gyelembe veszi a különböző érdekelt felek (mások) nézetét, és hogy világos indoklás van a 
döntéshozatali folyamat mögött. Ebbe beletartozhat mások vagy szakértők véleményének megkérdezése is.

A kapcsolati készségek olyan készségekre, eszközökre, tudásra és megértésre vonatkoznak, melyek 
megteremtik, kommunikálják, fejlesztik, növelik, bizalmat teremtenek és fenntartják a kapcsolatot. 
Ebbe beletartozik az a képesség, hogy különféle hátterű egyének széles skálájával hatékonyan együtt 
tudjon működni.

A társadalmi tudatosság az a képesség, hogy tudjuk és érezzük a körülöttünk lévő embereket, és hogy 
hatékonyan és megfelelő módon tudjunk velük kommunikálni. Ebbe beletartozik a különféle nézőpontokkal 
való azonosulás és annak �gyelembevétele, hogy mások hogyan értelmezhetik a tetteinket. 

Kompetencia értékelés - Ugorjuk Át

Időnként megjelenő Fejlődő

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős 
döntéshozatal

Kapcsolati 
készségek

Társas 
tudatosság

Néha felismeri a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat a 
többiekre.  

Némi beavatkozással mások 
részéről elég jól fenntartja a 
feladatra irányuló koncentrációját.

Néha mások véleményét is kikéri 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtásának jelentős részében 
és gyakran hozzászól. 

A feladat végrehajtása alatt néha 
empatikus és meg tudja érteni a 
különféle nézőpontokból eredő 
ötletek nagy részét.

Jól begyakoroltan 
biztonsággal alkalmazott

Világosan felismeri a 
közreműködése hatását, és hogy 
ez hogyan hat a többiekre. 

Mások beavatkozása nélkül végig 
fenntartja a feladatra irányuló 
koncentrációját. 

Mások véleményét is kikéri mielőtt 
a probléma megoldására irányuló 
stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtása közben és 
célravezetően tud irányítani. 

A feladat végrehajtása alatt végig 
empatikus és a különféle 
nézőpontokból eredő ötleteket 
tudja szintetizálni.  

Alig ismeri fel a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat 
a többiekre.

Mások gyakori beavatkozása 
mellett is nehezen tartja fenn a 
feladatra irányuló 
koncentrációját.

Alig kéri ki mások véleményét 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Keveset kommunikál a többiekkel, 
gyakran inkább egyedül 
cselekszik. 

Gyakran nincs tudatában a 
többiekre gyakorolt hatásának a 
feladat közben. Nehezen érti meg 
mások szempontjait. 



Játéktér 
Oszd ketté a csoportot két egyenlő nagyságú csapattá egy kb. kosárlabdapálya 
méretű területen. Az egyik a dobók csapata, másik pedig a mezőnyjátékosoké.

Feladat 
A dobók eldobják a labdákat, azután egy kört futniuk. A mezőny- játékosoknak össze 
kell gyűjteniük a labdát a középen lévő kosárba, mielőtt a dobók visszaérnének a 
kiinduló pontra. Ösztönözd a csapatokat, hogy beszéljék meg a taktikát.

• Teniszlabdák

• Bóják/jelölők

• Oszlopok vagy sarok zászlók

• Nagy vödör vagy doboz

Egyszerűsítés 
A dobóknak könnyebb, ha csökkentjük a lefutandó kör nagyságát. 
A mezőnyjátékosoknak egyszerűbb, ha csökkentjük a dobók labdáinak számát 
(egyre vagy kettőre).

Nehezítés 
A dobóknak nehezebb, ha növeljük a lefutandó kör nagyságát. A mezőnyjátékosok-
nak csak gurítani engedjük a labdákat a doboz vagy vödör irányába.

• Mi volt a szereped a játékban? Hogyan segítetted a csapat sikerességét? 
• Válassz egy másik csapattagot és mond el neki, milyen pozitív módon hatott 
a feladat végrehajtására.
• Mit tehet a csapat, hogy a jövőben jobban teljesítsen egy hasonló játékban? 
• Milyen képességeket használtatok és hogyan alkalmazhatók ezek az életed 
egyéb területein? 
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Az öntudatosság az a gondolkozási készség, ami a �atal azon képességére koncentrál, hogy pontosan meg 
tudja ítélni a saját teljesítményét és viselkedését, és hogy megfelelően reagáljon különféle szociális 
helyzetekre. Az öntudatosság segíti az egyént, hogy ráhangolódjon a saját érzéseire, valamint mások 
viselkedésére és érzéseire.

Az önszabályozás arra a képességre vonatkozik, hogy az egyén mások csekély vagy teljes beavatkozása 
nélkül szabályozza a saját tevékenységét. Ide tartozik a feladat folytatása akkor is, amikor �gyelemelterelő 
tényezők vannak jelen, amelyek ellenére jó döntéseket hoz és megfelelően viselkedik.

A felelős döntéshozatalhoz hozzátartozik, hogy az egyén be tudja mutatni, hogy megfontolt döntést hoz, 
ami �gyelembe veszi a különböző érdekelt felek (mások) nézetét, és hogy világos indoklás van a 
döntéshozatali folyamat mögött. Ebbe beletartozhat mások vagy szakértők véleményének megkérdezése is.

A kapcsolati készségek olyan készségekre, eszközökre, tudásra és megértésre vonatkoznak, melyek 
megteremtik, kommunikálják, fejlesztik, növelik, bizalmat teremtenek és fenntartják a kapcsolatot. 
Ebbe beletartozik az a képesség, hogy különféle hátterű egyének széles skálájával hatékonyan együtt 
tudjon működni.

A társadalmi tudatosság az a képesség, hogy tudjuk és érezzük a körülöttünk lévő embereket, és hogy 
hatékonyan és megfelelő módon tudjunk velük kommunikálni. Ebbe beletartozik a különféle nézőpontokkal 
való azonosulás és annak �gyelembevétele, hogy mások hogyan értelmezhetik a tetteinket. 

Kompetencia értékelés - Szétszórt Labdák

Időnként megjelenő Fejlődő

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős 
döntéshozatal

Kapcsolati 
készségek

Társas 
tudatosság

Néha felismeri a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat a 
többiekre.  

Némi beavatkozással mások 
részéről elég jól fenntartja a 
feladatra irányuló koncentrációját.

Néha mások véleményét is kikéri 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtásának jelentős részében 
és gyakran hozzászól. 

A feladat végrehajtása alatt néha 
empatikus és meg tudja érteni a 
különféle nézőpontokból eredő 
ötletek nagy részét.

Jól begyakoroltan 
biztonsággal alkalmazott

Világosan felismeri a 
közreműködése hatását, és hogy 
ez hogyan hat a többiekre. 

Mások beavatkozása nélkül végig 
fenntartja a feladatra irányuló 
koncentrációját. 

Mások véleményét is kikéri mielőtt 
a probléma megoldására irányuló 
stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtása közben és 
célravezetően tud irányítani. 

A feladat végrehajtása alatt végig 
empatikus és a különféle 
nézőpontokból eredő ötleteket 
tudja szintetizálni.  

Alig ismeri fel a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat 
a többiekre.

Mások gyakori beavatkozása 
mellett is nehezen tartja fenn a 
feladatra irányuló 
koncentrációját.

Alig kéri ki mások véleményét 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Keveset kommunikál a többiekkel, 
gyakran inkább egyedül 
cselekszik. 

Gyakran nincs tudatában a 
többiekre gyakorolt hatásának a 
feladat közben. Nehezen érti meg 
mások szempontjait. 



Játéktér 
Oszd szét a csoportot 4-6 fős csapatokra. Minden résztvevőnek adj 1-1 “csatorna-
darabot”. Tegyél egy vödröt teniszlabdákkal a játéktér egyik végébe, és egy üres 
vödröt az előzőtől 20 m távolságra.

Feladat
A csoporttagoknak együtt kell átszállítaniuk a labdákat az egyik vödörből a másikba. 
Ha a labda a te “csatornádban van” nem léphetsz arrébb. A labdát csak az első 
“csatornába” helyezéskor lehet kézzel megfogni.

• 4-6 műanyag csatornadarab csapatonként

• Tenisz vagy golf labdák

• 2 vödör csapatonként

• Egy kb. 20 m hosszú nyílt tér

• Szembekötők

Egyszerűsítés
Engedd a résztvevőknek, hogy játékonként 3x megérinthessék a labdát vagy kettőt 
léphessenek,, amikor a labda az ő csatornájukban van.

Nehezítés 
Erre sok lehetőség van. A végrehajtásra időkorlátot szabhatsz, növeld meg a 
távolságot a két vödör között, labdaválasztással (a golf labda sokkal gyorsabban 
lecsurog,állíts fel a akadályokat, kösd be a játékosok szemét, versenyeztesd a 
csapatokat egymássa.

• Mi volt a szereped a játékban? Hogyan segítetted a csapat sikerességét?
• Válassz egy másik csapattagot és mond el neki, milyen pozitív módon hatott 
a feladat végrehajtására.
• Mit tehet a csapat, hogy a jövőben jobban teljesítsen egy hasonló játékban? 
• Milyen képességeket használtatok és hogyan alkalmazhatók ezek az életed 
egyéb területein? 
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Az öntudatosság az a gondolkozási készség, ami a �atal azon képességére koncentrál, hogy pontosan meg 
tudja ítélni a saját teljesítményét és viselkedését, és hogy megfelelően reagáljon különféle szociális 
helyzetekre. Az öntudatosság segíti az egyént, hogy ráhangolódjon a saját érzéseire, valamint mások 
viselkedésére és érzéseire.

Az önszabályozás arra a képességre vonatkozik, hogy az egyén mások csekély vagy teljes beavatkozása 
nélkül szabályozza a saját tevékenységét. Ide tartozik a feladat folytatása akkor is, amikor �gyelemelterelő 
tényezők vannak jelen, amelyek ellenére jó döntéseket hoz és megfelelően viselkedik.

A felelős döntéshozatalhoz hozzátartozik, hogy az egyén be tudja mutatni, hogy megfontolt döntést hoz, 
ami �gyelembe veszi a különböző érdekelt felek (mások) nézetét, és hogy világos indoklás van a 
döntéshozatali folyamat mögött. Ebbe beletartozhat mások vagy szakértők véleményének megkérdezése is.

A kapcsolati készségek olyan készségekre, eszközökre, tudásra és megértésre vonatkoznak, melyek 
megteremtik, kommunikálják, fejlesztik, növelik, bizalmat teremtenek és fenntartják a kapcsolatot. 
Ebbe beletartozik az a képesség, hogy különféle hátterű egyének széles skálájával hatékonyan együtt 
tudjon működni.

A társadalmi tudatosság az a képesség, hogy tudjuk és érezzük a körülöttünk lévő embereket, és hogy 
hatékonyan és megfelelő módon tudjunk velük kommunikálni. Ebbe beletartozik a különféle nézőpontokkal 
való azonosulás és annak �gyelembevétele, hogy mások hogyan értelmezhetik a tetteinket. 
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Néha felismeri a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat a 
többiekre.  

Némi beavatkozással mások 
részéről elég jól fenntartja a 
feladatra irányuló koncentrációját.

Néha mások véleményét is kikéri 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtásának jelentős részében 
és gyakran hozzászól. 

A feladat végrehajtása alatt néha 
empatikus és meg tudja érteni a 
különféle nézőpontokból eredő 
ötletek nagy részét.

Jól begyakoroltan 
biztonsággal alkalmazott

Világosan felismeri a 
közreműködése hatását, és hogy 
ez hogyan hat a többiekre. 

Mások beavatkozása nélkül végig 
fenntartja a feladatra irányuló 
koncentrációját. 

Mások véleményét is kikéri mielőtt 
a probléma megoldására irányuló 
stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtása közben és 
célravezetően tud irányítani. 

A feladat végrehajtása alatt végig 
empatikus és a különféle 
nézőpontokból eredő ötleteket 
tudja szintetizálni.  

Alig ismeri fel a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat 
a többiekre.

Mások gyakori beavatkozása 
mellett is nehezen tartja fenn a 
feladatra irányuló 
koncentrációját.

Alig kéri ki mások véleményét 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Keveset kommunikál a többiekkel, 
gyakran inkább egyedül 
cselekszik. 

Gyakran nincs tudatában a 
többiekre gyakorolt hatásának a 
feladat közben. Nehezen érti meg 
mások szempontjait. 



Set Up 
A csoportot három egyenlő csapatra kell osztani a játék területen, a kép szerint.

Feladat 
Az egyik szélső zónában lévő csapat kezd a labdával, és 3 passzt kell végrehajtania a 
csapaton belül, mielőtt a labdát a középső zónán felül/keresztül átjuttatná a másik 
oldalon lévő csapathoz. A középen álló csapat egyik tagja beléphet a szélső zónába, 
hogy megpróbálja megszerezni a labdát. A csapatok cseréljenek helyet négy sikeres 
átadás után.

• Focilabda/kosárlabda/röplabda

• Bóják / jelölők

• Mez

Egyszerűsítés 
A védők csak sétálhatnak, vagy a középső szakasz szélességét le lehet csökkenteni, 
hogy több hely legyen. 

Nehezítés 
A középső szakasz két védője is beléphet a szélső zónákba, hogy megpróbálják 
megszerezni a labdát, vagy a középső részt kissé szélesebbé lehet tenni.

•  Mi volt a szereped a játékban? Hogyan segítetted a csapat sikerességét?
•  Válassz egy másik csapattagot és mond el neki, milyen pozitív módon hatott 
a feladat végrehajtására.
•  Mit tehet a csapat, hogy a jövőben jobban teljesítsen egy hasonló játékban?
•  Milyen képességeket használtatok és hogyan alkalmazhatók ezek az életed 
egyéb területein?
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Az öntudatosság az a gondolkozási készség, ami a �atal azon képességére koncentrál, hogy pontosan meg 
tudja ítélni a saját teljesítményét és viselkedését, és hogy megfelelően reagáljon különféle szociális 
helyzetekre. Az öntudatosság segíti az egyént, hogy ráhangolódjon a saját érzéseire, valamint mások 
viselkedésére és érzéseire.

Az önszabályozás arra a képességre vonatkozik, hogy az egyén mások csekély vagy teljes beavatkozása 
nélkül szabályozza a saját tevékenységét. Ide tartozik a feladat folytatása akkor is, amikor �gyelemelterelő 
tényezők vannak jelen, amelyek ellenére jó döntéseket hoz és megfelelően viselkedik.

A felelős döntéshozatalhoz hozzátartozik, hogy az egyén be tudja mutatni, hogy megfontolt döntést hoz, 
ami �gyelembe veszi a különböző érdekelt felek (mások) nézetét, és hogy világos indoklás van a 
döntéshozatali folyamat mögött. Ebbe beletartozhat mások vagy szakértők véleményének megkérdezése is.

A kapcsolati készségek olyan készségekre, eszközökre, tudásra és megértésre vonatkoznak, melyek 
megteremtik, kommunikálják, fejlesztik, növelik, bizalmat teremtenek és fenntartják a kapcsolatot. 
Ebbe beletartozik az a képesség, hogy különféle hátterű egyének széles skálájával hatékonyan együtt 
tudjon működni.

A társadalmi tudatosság az a képesség, hogy tudjuk és érezzük a körülöttünk lévő embereket, és hogy 
hatékonyan és megfelelő módon tudjunk velük kommunikálni. Ebbe beletartozik a különféle nézőpontokkal 
való azonosulás és annak �gyelembevétele, hogy mások hogyan értelmezhetik a tetteinket. 

Kompetencia értékelés - Átkelés a folyón

Időnként megjelenő Fejlődő

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős 
döntéshozatal

Kapcsolati 
készségek

Társas 
tudatosság

Néha felismeri a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat a 
többiekre.  

Némi beavatkozással mások 
részéről elég jól fenntartja a 
feladatra irányuló koncentrációját.

Néha mások véleményét is kikéri 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtásának jelentős részében 
és gyakran hozzászól. 

A feladat végrehajtása alatt néha 
empatikus és meg tudja érteni a 
különféle nézőpontokból eredő 
ötletek nagy részét.

Jól begyakoroltan 
biztonsággal alkalmazott

Világosan felismeri a 
közreműködése hatását, és hogy 
ez hogyan hat a többiekre. 

Mások beavatkozása nélkül végig 
fenntartja a feladatra irányuló 
koncentrációját. 

Mások véleményét is kikéri mielőtt 
a probléma megoldására irányuló 
stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtása közben és 
célravezetően tud irányítani. 

A feladat végrehajtása alatt végig 
empatikus és a különféle 
nézőpontokból eredő ötleteket 
tudja szintetizálni.  

Alig ismeri fel a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat 
a többiekre.

Mások gyakori beavatkozása 
mellett is nehezen tartja fenn a 
feladatra irányuló 
koncentrációját.

Alig kéri ki mások véleményét 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Keveset kommunikál a többiekkel, 
gyakran inkább egyedül 
cselekszik. 

Gyakran nincs tudatában a 
többiekre gyakorolt hatásának a 
feladat közben. Nehezen érti meg 
mások szempontjait. 



Játéktér 
Helyezzünk egy nagy ponyvát/szőnyeget a földre. Az egész csoportnak (4-8 főnek) 
rá kell állnia.

Feladat 
Az egész csoportnak meg kell fordítania a ponyvát/szőnyeget, anélkül, hogy 
lelépnének róla. Ha bárki lelép a földre, a csoportnak előről kell kezdenie a feladatot.

• 1 nagy ponyva vagy szőnyeg (kb.  2 m x 2 m, a csoport méretétől 
függően). A csoportnek könnyen rá kell férnie

• Kendők (a nehezítéshez)

Egyszerűsítés 
Lecsökkenthetjük a csoport méretét, vagy használhatunk nagyobb ponyvát.

Nehezítés 
Növelhetjük a csoport méretét, vagy beköthetjük a résztvevők felének a szemét. 
Használhatunk kisebb ponyvát is.

•  Mi volt a szereped a játékban? Hogyan segítetted a csapat sikerességét?
•  Milyen érzés volt elvenni a másik csapattól az eszközöket.
•  Milyen érzés volt, amikor tőled vették el az eszközöket?
•  Gondolkozz el a fenti kérdésekre adott válaszaidon - hogyan  alkalmazhatók 
ezek az életed egyéb területein?
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Az öntudatosság az a gondolkozási készség, ami a �atal azon képességére koncentrál, hogy pontosan meg 
tudja ítélni a saját teljesítményét és viselkedését, és hogy megfelelően reagáljon különféle szociális 
helyzetekre. Az öntudatosság segíti az egyént, hogy ráhangolódjon a saját érzéseire, valamint mások 
viselkedésére és érzéseire.

Az önszabályozás arra a képességre vonatkozik, hogy az egyén mások csekély vagy teljes beavatkozása 
nélkül szabályozza a saját tevékenységét. Ide tartozik a feladat folytatása akkor is, amikor �gyelemelterelő 
tényezők vannak jelen, amelyek ellenére jó döntéseket hoz és megfelelően viselkedik.

A felelős döntéshozatalhoz hozzátartozik, hogy az egyén be tudja mutatni, hogy megfontolt döntést hoz, 
ami �gyelembe veszi a különböző érdekelt felek (mások) nézetét, és hogy világos indoklás van a 
döntéshozatali folyamat mögött. Ebbe beletartozhat mások vagy szakértők véleményének megkérdezése is.

A kapcsolati készségek olyan készségekre, eszközökre, tudásra és megértésre vonatkoznak, melyek 
megteremtik, kommunikálják, fejlesztik, növelik, bizalmat teremtenek és fenntartják a kapcsolatot. 
Ebbe beletartozik az a képesség, hogy különféle hátterű egyének széles skálájával hatékonyan együtt 
tudjon működni.

A társadalmi tudatosság az a képesség, hogy tudjuk és érezzük a körülöttünk lévő embereket, és hogy 
hatékonyan és megfelelő módon tudjunk velük kommunikálni. Ebbe beletartozik a különféle nézőpontokkal 
való azonosulás és annak �gyelembevétele, hogy mások hogyan értelmezhetik a tetteinket. 

Kompetencia értékelés - Ponyva Fordítás

Időnként megjelenő Fejlődő

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős 
döntéshozatal

Kapcsolati 
készségek

Társas 
tudatosság

Néha felismeri a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat a 
többiekre.  

Némi beavatkozással mások 
részéről elég jól fenntartja a 
feladatra irányuló koncentrációját.

Néha mások véleményét is kikéri 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtásának jelentős részében 
és gyakran hozzászól. 

A feladat végrehajtása alatt néha 
empatikus és meg tudja érteni a 
különféle nézőpontokból eredő 
ötletek nagy részét.

Jól begyakoroltan 
biztonsággal alkalmazott

Világosan felismeri a 
közreműködése hatását, és hogy 
ez hogyan hat a többiekre. 

Mások beavatkozása nélkül végig 
fenntartja a feladatra irányuló 
koncentrációját. 

Mások véleményét is kikéri mielőtt 
a probléma megoldására irányuló 
stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtása közben és 
célravezetően tud irányítani. 

A feladat végrehajtása alatt végig 
empatikus és a különféle 
nézőpontokból eredő ötleteket 
tudja szintetizálni.  

Alig ismeri fel a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat 
a többiekre.

Mások gyakori beavatkozása 
mellett is nehezen tartja fenn a 
feladatra irányuló 
koncentrációját.

Alig kéri ki mások véleményét 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Keveset kommunikál a többiekkel, 
gyakran inkább egyedül 
cselekszik. 

Gyakran nincs tudatában a 
többiekre gyakorolt hatásának a 
feladat közben. Nehezen érti meg 
mások szempontjait. 



Játéktér 
Osszuk a csoportot 2 egyenlő csapatra (ideális esetben 4-6 fős egy csapat), 
hogy 3 kihívást teljesíthessenek: 
1) Álljanak a csapattagok kézen fogva egyvonalban. A csapatnak egy hullahopp 
karikát kell átküldeni a sor egyik végén álló résztvevőtől az másik végén állóig úgy, 
hogy nem engedik el egymás kezét.
2) A csapat tagjai álljanak fel egy padra. Ezután magasság / életkor /születési hónap 
sorrendje szerint álljanak át úgy, hogy közben ne lépjenek le a padról.
3) A csapattagok álljanak szorosan körbe úgy, hogy befelé néznek. Mindenki fogjon 
meg egy-egy kezet véletlenszerűen. Ezután az így keletkezett „csomót” a lehető 
leggyorsabban bogozzák ki a kezek elengedése nélkül.

• Padok

• Különböző méretű hullahopp karikák és szembekötők

Egyszerűsítés 
Csökkentse le a csapatok méretét, vagy használjon nagyobb karikákat / padokat.

Nehezítés 
Végezzék el a feladatokat a csapatok tagjai némán, vagy két csapattag bekötött 
szemmel vegyen részt bennük.

• Mi volt a szereped a játékban? Hogyan segítetted a csapat sikerességét?
• Válassz egy másik csapattagot és mond el neki, milyen pozitív módon hatott 
a feladat végrehajtására.
• Ha megint ezt lenne a feladat, akkor mit csinálnál másként?
• Ki kommunikált jól a csapatban? Ez miben nyilvánult meg, mit s hogyan 
kommunikált jól?
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Az öntudatosság az a gondolkozási készség, ami a �atal azon képességére koncentrál, hogy pontosan meg 
tudja ítélni a saját teljesítményét és viselkedését, és hogy megfelelően reagáljon különféle szociális 
helyzetekre. Az öntudatosság segíti az egyént, hogy ráhangolódjon a saját érzéseire, valamint mások 
viselkedésére és érzéseire.

Az önszabályozás arra a képességre vonatkozik, hogy az egyén mások csekély vagy teljes beavatkozása 
nélkül szabályozza a saját tevékenységét. Ide tartozik a feladat folytatása akkor is, amikor �gyelemelterelő 
tényezők vannak jelen, amelyek ellenére jó döntéseket hoz és megfelelően viselkedik.

A felelős döntéshozatalhoz hozzátartozik, hogy az egyén be tudja mutatni, hogy megfontolt döntést hoz, 
ami �gyelembe veszi a különböző érdekelt felek (mások) nézetét, és hogy világos indoklás van a 
döntéshozatali folyamat mögött. Ebbe beletartozhat mások vagy szakértők véleményének megkérdezése is.

A kapcsolati készségek olyan készségekre, eszközökre, tudásra és megértésre vonatkoznak, melyek 
megteremtik, kommunikálják, fejlesztik, növelik, bizalmat teremtenek és fenntartják a kapcsolatot. 
Ebbe beletartozik az a képesség, hogy különféle hátterű egyének széles skálájával hatékonyan együtt 
tudjon működni.

A társadalmi tudatosság az a képesség, hogy tudjuk és érezzük a körülöttünk lévő embereket, és hogy 
hatékonyan és megfelelő módon tudjunk velük kommunikálni. Ebbe beletartozik a különféle nézőpontokkal 
való azonosulás és annak �gyelembevétele, hogy mások hogyan értelmezhetik a tetteinket. 

Kompetencia értékelés - Csapatkihívások

Időnként megjelenő Fejlődő

Öntudatosság
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Felelős 
döntéshozatal
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készségek

Társas 
tudatosság

Néha felismeri a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat a 
többiekre.  

Némi beavatkozással mások 
részéről elég jól fenntartja a 
feladatra irányuló koncentrációját.

Néha mások véleményét is kikéri 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtásának jelentős részében 
és gyakran hozzászól. 

A feladat végrehajtása alatt néha 
empatikus és meg tudja érteni a 
különféle nézőpontokból eredő 
ötletek nagy részét.

Jól begyakoroltan 
biztonsággal alkalmazott

Világosan felismeri a 
közreműködése hatását, és hogy 
ez hogyan hat a többiekre. 

Mások beavatkozása nélkül végig 
fenntartja a feladatra irányuló 
koncentrációját. 

Mások véleményét is kikéri mielőtt 
a probléma megoldására irányuló 
stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtása közben és 
célravezetően tud irányítani. 

A feladat végrehajtása alatt végig 
empatikus és a különféle 
nézőpontokból eredő ötleteket 
tudja szintetizálni.  

Alig ismeri fel a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat 
a többiekre.

Mások gyakori beavatkozása 
mellett is nehezen tartja fenn a 
feladatra irányuló 
koncentrációját.

Alig kéri ki mások véleményét 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Keveset kommunikál a többiekkel, 
gyakran inkább egyedül 
cselekszik. 

Gyakran nincs tudatában a 
többiekre gyakorolt hatásának a 
feladat közben. Nehezen érti meg 
mások szempontjait. 



• Mi volt a szereped a játékban? Hogyan segítetted a csapat sikerességét?
• Válassz egy másik csapattagot és mond el neki, milyen pozitív módon hatott 
a feladat végrehajtására. 
• Mit tehet a csapat, hogy a jövőben jobban teljesítsen egy hasonló játékban? 
• Milyen képességeket használtatok és hogyan alkalmazhatók ezek az életed 
egyéb területein? 

• Mi volt a szereped a játékban? Hogyan segítetted a csapat sikerességét?• Mi volt a szereped a játékban? Hogyan segítetted a csapat sikerességét
• Válassz egy másik csapattagot és mond el neki, milyen pozitív módon hatott 
a feladat végrehajtására. 
• Mit tehet a csapat, hogy a jövőben jobban teljesítsen egy hasonló játékban? 
• Milyen képességeket használtatok és hogyan alkalmazhatók ezek az életed 
egyéb területein? 

• Mi volt a szereped a játékban? Hogyan segítetted a csapat sikerességét

Játéktér 
A 4 háló felállítása keresztbe. Oszd 4 csapatra a csoportot.

Feladat 
A csapatok próbáljanak pontot szerezni úgy, hogy a hálón át az ellenfelek térfelére 
ütik a labdát.

• 2 röplabda

• Strandlabda (ha szükséges)

• 8 tollaslabda/ röplabda oszlop

• 4 tollaslabda/ röplabda háló

Egyszerűsítés 
Strandlabda használata. A játékosok nem csak egyszer érhetnek a labdához. 
A játékosok a fejükkel/lábukkal/kezükkel is a labdához érhetnek.

Nehezítés 
Minden játékos csak egyszer érhet a labdához, mielőtt átütnék a hálón. 
A játékosoknak csendben kell játszaniuk. Játsszák ülve a játékot. Használjanak 
egyszerre két labdát. A feladatnak sok változata van, ami megtalálható az interneten. 
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4 irányú röplabda 
Kompetenciák

Kompetenciák meghatározása

Társas 
tudatosság

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős 
döntéshozatal

Kapcsolati 
készségek

Az öntudatosság az a gondolkozási készség, ami a �atal azon képességére koncentrál, hogy pontosan meg 
tudja ítélni a saját teljesítményét és viselkedését, és hogy megfelelően reagáljon különféle szociális 
helyzetekre. Az öntudatosság segíti az egyént, hogy ráhangolódjon a saját érzéseire, valamint mások 
viselkedésére és érzéseire.

Az önszabályozás arra a képességre vonatkozik, hogy az egyén mások csekély vagy teljes beavatkozása 
nélkül szabályozza a saját tevékenységét. Ide tartozik a feladat folytatása akkor is, amikor �gyelemelterelő 
tényezők vannak jelen, amelyek ellenére jó döntéseket hoz és megfelelően viselkedik.

A felelős döntéshozatalhoz hozzátartozik, hogy az egyén be tudja mutatni, hogy megfontolt döntést hoz, 
ami �gyelembe veszi a különböző érdekelt felek (mások) nézetét, és hogy világos indoklás van a 
döntéshozatali folyamat mögött. Ebbe beletartozhat mások vagy szakértők véleményének megkérdezése is.

A kapcsolati készségek olyan készségekre, eszközökre, tudásra és megértésre vonatkoznak, melyek 
megteremtik, kommunikálják, fejlesztik, növelik, bizalmat teremtenek és fenntartják a kapcsolatot. 
Ebbe beletartozik az a képesség, hogy különféle hátterű egyének széles skálájával hatékonyan együtt 
tudjon működni.

A társadalmi tudatosság az a képesség, hogy tudjuk és érezzük a körülöttünk lévő embereket, és hogy 
hatékonyan és megfelelő módon tudjunk velük kommunikálni. Ebbe beletartozik a különféle nézőpontokkal 
való azonosulás és annak �gyelembevétele, hogy mások hogyan értelmezhetik a tetteinket. 

Kompetencia értékelés - 4 irányú röplabda

Időnként megjelenő Fejlődő

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős 
döntéshozatal

Kapcsolati 
készségek

Társas 
tudatosság

Néha felismeri a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat a 
többiekre.  

Némi beavatkozással mások 
részéről elég jól fenntartja a 
feladatra irányuló koncentrációját.

Néha mások véleményét is kikéri 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtásának jelentős részében 
és gyakran hozzászól. 

A feladat végrehajtása alatt néha 
empatikus és meg tudja érteni a 
különféle nézőpontokból eredő 
ötletek nagy részét.

Jól begyakoroltan 
biztonsággal alkalmazott

Világosan felismeri a 
közreműködése hatását, és hogy 
ez hogyan hat a többiekre. 

Mások beavatkozása nélkül végig 
fenntartja a feladatra irányuló 
koncentrációját. 

Mások véleményét is kikéri mielőtt 
a probléma megoldására irányuló 
stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtása közben és 
célravezetően tud irányítani. 

A feladat végrehajtása alatt végig 
empatikus és a különféle 
nézőpontokból eredő ötleteket 
tudja szintetizálni.  

Alig ismeri fel a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat 
a többiekre.

Mások gyakori beavatkozása 
mellett is nehezen tartja fenn a 
feladatra irányuló 
koncentrációját.

Alig kéri ki mások véleményét 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Keveset kommunikál a többiekkel, 
gyakran inkább egyedül 
cselekszik. 

Gyakran nincs tudatában a 
többiekre gyakorolt hatásának a 
feladat közben. Nehezen érti meg 
mások szempontjait. 



Játéktér 
Kézilabda vagy kosárlabda pálya nagyságú területen állítson fel 4 bóját átlósan az 
egyes sarkokba a pontozási területek kialakításához. A csoportból hozzon létre 2 
egyenlő létszámú csapatot.

Feladat 
A csapatoknak úgy kell pontokat szerezniük, hogy berúgják a labdát a bójával vagy 
paddal jelölt területre. A játékosok nem mozoghatnak a labdával és nem érinthetik 
meg egymást. Gólszerezés után az ellenfél folytatja a játékot középkezdéssel.

• 16 bója

• Kézilabda vagy kosárlabda pálya (vagy hasonló nagyságú játékterület)

• Focilabda / kézilabda / kosárlabda

Egyszerűsítés 
A csapatok bármelyik sarokban gólt szerezhetnek.

Nehezítés 
A csapatok csak 2 gólt tudnak lőni / A vesztes csapat azonosíthat egy gólt, amelyet 
a másik csapat nem szerezhet. Miután egy játékos megszerezte a gólt, addig nem 
lehet újra gólt szerezni, amíg az egész csapat nem szerzett egy-egy pontot. Nincs 
felső passz. Legalább 5 labdaérintés kell a gólszerzési kísérlet előtt. A csapat minden 
tagjának meg kell érintenie a labdát, mielőtt a csapat megpróbálhat gólt szerezni.

• Mi volt a szereped a játékban? Hogyan segítetted a csapat sikerességét?
• Válassz egy másik csapattagot és mond el neki, milyen pozitív módon hatott 
a feladat végrehajtására. 
• Mit tehet a csapat, hogy a jövőben jobban teljesítsen egy hasonló játékban? 
• Milyen képességeket használtatok és hogyan alkalmazhatók ezek az életed 
egyéb területein? 

2. szintSaroklabda 

A játék 
áttekintése

Játéktér

Eszközök

Kompetenciák Részletes információk 
a kompetenciákról, 
a mutatókról és a 
szintekről a hátoldalon

Változatok

Feldolgozás

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős döntéshozatal

Kapcsolati készségek

Társas tudatosság



Saroklabda  
Kompetenciák

Kompetenciák meghatározása

Társas 
tudatosság

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős 
döntéshozatal

Kapcsolati 
készségek

Az öntudatosság az a gondolkozási készség, ami a �atal azon képességére koncentrál, hogy pontosan meg 
tudja ítélni a saját teljesítményét és viselkedését, és hogy megfelelően reagáljon különféle szociális 
helyzetekre. Az öntudatosság segíti az egyént, hogy ráhangolódjon a saját érzéseire, valamint mások 
viselkedésére és érzéseire.

Az önszabályozás arra a képességre vonatkozik, hogy az egyén mások csekély vagy teljes beavatkozása 
nélkül szabályozza a saját tevékenységét. Ide tartozik a feladat folytatása akkor is, amikor �gyelemelterelő 
tényezők vannak jelen, amelyek ellenére jó döntéseket hoz és megfelelően viselkedik.

A felelős döntéshozatalhoz hozzátartozik, hogy az egyén be tudja mutatni, hogy megfontolt döntést hoz, 
ami �gyelembe veszi a különböző érdekelt felek (mások) nézetét, és hogy világos indoklás van a 
döntéshozatali folyamat mögött. Ebbe beletartozhat mások vagy szakértők véleményének megkérdezése is.

A kapcsolati készségek olyan készségekre, eszközökre, tudásra és megértésre vonatkoznak, melyek 
megteremtik, kommunikálják, fejlesztik, növelik, bizalmat teremtenek és fenntartják a kapcsolatot. 
Ebbe beletartozik az a képesség, hogy különféle hátterű egyének széles skálájával hatékonyan együtt 
tudjon működni.

A társadalmi tudatosság az a képesség, hogy tudjuk és érezzük a körülöttünk lévő embereket, és hogy 
hatékonyan és megfelelő módon tudjunk velük kommunikálni. Ebbe beletartozik a különféle nézőpontokkal 
való azonosulás és annak �gyelembevétele, hogy mások hogyan értelmezhetik a tetteinket. 

Kompetencia értékelés - Saroklabda

Időnként megjelenő Fejlődő

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős 
döntéshozatal

Kapcsolati 
készségek

Társas 
tudatosság

Néha felismeri a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat a 
többiekre.  

Némi beavatkozással mások 
részéről elég jól fenntartja a 
feladatra irányuló koncentrációját.

Néha mások véleményét is kikéri 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtásának jelentős részében 
és gyakran hozzászól. 

A feladat végrehajtása alatt néha 
empatikus és meg tudja érteni a 
különféle nézőpontokból eredő 
ötletek nagy részét.

Jól begyakoroltan 
biztonsággal alkalmazott

Világosan felismeri a 
közreműködése hatását, és hogy 
ez hogyan hat a többiekre. 

Mások beavatkozása nélkül végig 
fenntartja a feladatra irányuló 
koncentrációját. 

Mások véleményét is kikéri mielőtt 
a probléma megoldására irányuló 
stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtása közben és 
célravezetően tud irányítani. 

A feladat végrehajtása alatt végig 
empatikus és a különféle 
nézőpontokból eredő ötleteket 
tudja szintetizálni.  

Alig ismeri fel a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat 
a többiekre.

Mások gyakori beavatkozása 
mellett is nehezen tartja fenn a 
feladatra irányuló 
koncentrációját.

Alig kéri ki mások véleményét 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Keveset kommunikál a többiekkel, 
gyakran inkább egyedül 
cselekszik. 

Gyakran nincs tudatában a 
többiekre gyakorolt hatásának a 
feladat közben. Nehezen érti meg 
mások szempontjait. 



Játéktér 
Helyezzen el 2 tollaslabda / röplabdaoszlopot egymástól körülbelül 3 méterre. 
Kössön egy kötelet az oszlopok tetejére és aljára, és készítsen egy hálót a képen 
látható módon.

Feladat 
Az egész csoportnak át kell jutnia a pókháló egyik oldaláról a másikra a lyukakon 
keresztül. Minden lyukat csak egyszer szabad felhasználni. Ha valaki megérinti a 
hálót, akkor az egész csoportnak előröl kell kezdenie a feladatot.

• 2 tollaslabda / röplabdaoszlop (fák vagy más oszlopok felhasználhatók)

• 6-8 kötéldarab (egyenként kb. 2 m hosszú). Az ugrókötelek is jól használhatóak

• Szembekötők (a nehezítéshez)

Egyszerűsítés 
A pókháló lyukai többször is felhasználhatók. Alakítsa nagyobbra a lyukakat.

Nehezítés 
A résztvevők felének kösse be a szemét. Alternatív megoldásként alakítsa a pókháló 
lyukait kisebbre vagy különböző formájúra.

• Mi volt a szereped a játékban? Hogyan segítetted a csapat sikerességét?
• Válassz egy másik csapattagot és mond el neki, milyen pozitív módon hatott 
a feladat végrehajtására.
• Mit tehet a csapat, hogy a jövőben jobban teljesítsen egy hasonló játékban?
• Milyen képességeket használtatok és hogyan alkalmazhatók ezek az életed 
egyéb területein?

2. szintPókháló 

A játék 
áttekintése

Játéktér

Eszközök

Kompetenciák Részletes információk 
a kompetenciákról, 
a mutatókról és a 
szintekről a hátoldalon

Változatok

Feldolgozás

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős döntéshozatal

Kapcsolati készségek

Társas tudatosság



Pókháló 
Kompetenciák

Kompetenciák meghatározása

Társas 
tudatosság

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős 
döntéshozatal

Kapcsolati 
készségek

Az öntudatosság az a gondolkozási készség, ami a �atal azon képességére koncentrál, hogy pontosan meg 
tudja ítélni a saját teljesítményét és viselkedését, és hogy megfelelően reagáljon különféle szociális 
helyzetekre. Az öntudatosság segíti az egyént, hogy ráhangolódjon a saját érzéseire, valamint mások 
viselkedésére és érzéseire.

Az önszabályozás arra a képességre vonatkozik, hogy az egyén mások csekély vagy teljes beavatkozása 
nélkül szabályozza a saját tevékenységét. Ide tartozik a feladat folytatása akkor is, amikor �gyelemelterelő 
tényezők vannak jelen, amelyek ellenére jó döntéseket hoz és megfelelően viselkedik.

A felelős döntéshozatalhoz hozzátartozik, hogy az egyén be tudja mutatni, hogy megfontolt döntést hoz, 
ami �gyelembe veszi a különböző érdekelt felek (mások) nézetét, és hogy világos indoklás van a 
döntéshozatali folyamat mögött. Ebbe beletartozhat mások vagy szakértők véleményének megkérdezése is.

A kapcsolati készségek olyan készségekre, eszközökre, tudásra és megértésre vonatkoznak, melyek 
megteremtik, kommunikálják, fejlesztik, növelik, bizalmat teremtenek és fenntartják a kapcsolatot. 
Ebbe beletartozik az a képesség, hogy különféle hátterű egyének széles skálájával hatékonyan együtt 
tudjon működni.

A társadalmi tudatosság az a képesség, hogy tudjuk és érezzük a körülöttünk lévő embereket, és hogy 
hatékonyan és megfelelő módon tudjunk velük kommunikálni. Ebbe beletartozik a különféle nézőpontokkal 
való azonosulás és annak �gyelembevétele, hogy mások hogyan értelmezhetik a tetteinket. 

Kompetencia értékelés - Pókháló

Időnként megjelenő Fejlődő

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős 
döntéshozatal

Kapcsolati 
készségek

Társas 
tudatosság

Néha felismeri a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat a 
többiekre.  

Némi beavatkozással mások 
részéről elég jól fenntartja a 
feladatra irányuló koncentrációját.

Néha mások véleményét is kikéri 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtásának jelentős részében 
és gyakran hozzászól. 

A feladat végrehajtása alatt néha 
empatikus és meg tudja érteni a 
különféle nézőpontokból eredő 
ötletek nagy részét.

Jól begyakoroltan 
biztonsággal alkalmazott

Világosan felismeri a 
közreműködése hatását, és hogy 
ez hogyan hat a többiekre. 

Mások beavatkozása nélkül végig 
fenntartja a feladatra irányuló 
koncentrációját. 

Mások véleményét is kikéri mielőtt 
a probléma megoldására irányuló 
stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtása közben és 
célravezetően tud irányítani. 

A feladat végrehajtása alatt végig 
empatikus és a különféle 
nézőpontokból eredő ötleteket 
tudja szintetizálni.  

Alig ismeri fel a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat 
a többiekre.

Mások gyakori beavatkozása 
mellett is nehezen tartja fenn a 
feladatra irányuló 
koncentrációját.

Alig kéri ki mások véleményét 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Keveset kommunikál a többiekkel, 
gyakran inkább egyedül 
cselekszik. 

Gyakran nincs tudatában a 
többiekre gyakorolt hatásának a 
feladat közben. Nehezen érti meg 
mások szempontjait. 



Játéktér 
A csoportot 4 egyenlő csapatra kell osztani. A csapatokat és eszközöket a képen 
látható módon kell elrendezni. 

Feladat 
A “rajt” utasításra a csapatok váltó futásban egyesével befutnak középre és elvesznek 
egy labdát, majd visszafutnak a karikájukhoz. Amikor a középső karika kiürült, a 
csapatok egymástól rabolhatnak, de csak egy eszközt egyszerre. A vezető sípszóval 
állítja meg a játékot. Az a csapat nyer, amelyiknek a legtöbb eszköze van. 

• 5 karika

• Különféle eszközök, többek közt labdák, bóják, stb

• Labdák (foci- vagy kosárlabdák)  

Egyszerűsítés 
A játék leáll amikor a közép kiürült, hogy ne bonyolódjon tovább a másokktól való 
rablással. 

Nehezítés 
A „Robin Hood” utasításra bárki bárhová mehet rabolni (még mindig csak egyszerre 
egy eszközt). 20-30 másodperc után leállítható a játék. 

• Mi volt a szereped a játékban? Hogyan segítetted a csapat sikerességét?
• Milyen érzés volt elvenni a másik csapattól az eszközöket?
• Milyen érzés volt, amikor tőled vették el az eszközöket?
• Gondolkozz el a fenti kérdésekre adott válaszaidon - hogyan alkalmazhatók 
ezek az életed egyéb területein?

2. szintFészekrablás

A játék 
áttekintése
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Felelős döntéshozatal

Kapcsolati készségek

Társas tudatosság



Fészekrablás
Kompetenciák

Kompetenciák meghatározása

Társas 
tudatosság

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős 
döntéshozatal

Kapcsolati 
készségek

Az öntudatosság az a gondolkozási készség, ami a �atal azon képességére koncentrál, hogy pontosan meg 
tudja ítélni a saját teljesítményét és viselkedését, és hogy megfelelően reagáljon különféle szociális 
helyzetekre. Az öntudatosság segíti az egyént, hogy ráhangolódjon a saját érzéseire, valamint mások 
viselkedésére és érzéseire.

Az önszabályozás arra a képességre vonatkozik, hogy az egyén mások csekély vagy teljes beavatkozása 
nélkül szabályozza a saját tevékenységét. Ide tartozik a feladat folytatása akkor is, amikor �gyelemelterelő 
tényezők vannak jelen, amelyek ellenére jó döntéseket hoz és megfelelően viselkedik.

A felelős döntéshozatalhoz hozzátartozik, hogy az egyén be tudja mutatni, hogy megfontolt döntést hoz, 
ami �gyelembe veszi a különböző érdekelt felek (mások) nézetét, és hogy világos indoklás van a 
döntéshozatali folyamat mögött. Ebbe beletartozhat mások vagy szakértők véleményének megkérdezése is.

A kapcsolati készségek olyan készségekre, eszközökre, tudásra és megértésre vonatkoznak, melyek 
megteremtik, kommunikálják, fejlesztik, növelik, bizalmat teremtenek és fenntartják a kapcsolatot. 
Ebbe beletartozik az a képesség, hogy különféle hátterű egyének széles skálájával hatékonyan együtt 
tudjon működni.

A társadalmi tudatosság az a képesség, hogy tudjuk és érezzük a körülöttünk lévő embereket, és hogy 
hatékonyan és megfelelő módon tudjunk velük kommunikálni. Ebbe beletartozik a különféle nézőpontokkal 
való azonosulás és annak �gyelembevétele, hogy mások hogyan értelmezhetik a tetteinket. 

Kompetencia értékelés - Fészekrablás

Időnként megjelenő Fejlődő

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős 
döntéshozatal

Kapcsolati 
készségek

Társas 
tudatosság

Néha felismeri a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat a 
többiekre.  

Némi beavatkozással mások 
részéről elég jól fenntartja a 
feladatra irányuló koncentrációját.

Néha mások véleményét is kikéri 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtásának jelentős részében 
és gyakran hozzászól. 

A feladat végrehajtása alatt néha 
empatikus és meg tudja érteni a 
különféle nézőpontokból eredő 
ötletek nagy részét.

Jól begyakoroltan 
biztonsággal alkalmazott

Világosan felismeri a 
közreműködése hatását, és hogy 
ez hogyan hat a többiekre. 

Mások beavatkozása nélkül végig 
fenntartja a feladatra irányuló 
koncentrációját. 

Mások véleményét is kikéri mielőtt 
a probléma megoldására irányuló 
stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtása közben és 
célravezetően tud irányítani. 

A feladat végrehajtása alatt végig 
empatikus és a különféle 
nézőpontokból eredő ötleteket 
tudja szintetizálni.  

Alig ismeri fel a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat 
a többiekre.

Mások gyakori beavatkozása 
mellett is nehezen tartja fenn a 
feladatra irányuló 
koncentrációját.

Alig kéri ki mások véleményét 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Keveset kommunikál a többiekkel, 
gyakran inkább egyedül 
cselekszik. 

Gyakran nincs tudatában a 
többiekre gyakorolt hatásának a 
feladat közben. Nehezen érti meg 
mások szempontjait. 



Játéktér 
Osszuk a csoportot 4-6 fős csapatokra. Osszuk ki a csapatoknak a szükséges 
eszközöket.

Feladat 
A csapatoknak meg kell próbálniuk átkelni a „mocsáron” úgy, hogy ne essenek bele. 
Ha a egyik csapattag hozzáér a földhöz, az egész csapatnak a startvonaltól újra kell 
kezdenie az átkelést. Az eszközöket nem lehet dobálni és ha a földre került, nem lehet 
odébb csúsztatni.

• 1 pad csapatonként

• Tollaslabda pálya (vagy hasonló méretű játéktér)

• 2 db. színes, lábméretű műanyag vagy gumidarab egy csapatnak

Egyszerűsítés 
Csapatonként egy játékos a földön állhat. Adj további eszközöket a csapatoknak. 
Rövidítsd le a teljesítendő távolságot.

Nehezítés 
Csökkentsd a felhasználható eszközök számát (minimum 2 eszköz szükséges). 
Kösd be a szemét 2 vagy több csapattagnak. Az átkelés közben a csapatok nem 
szólalhatnak meg.

• Mi volt a szereped a játékban? Hogyan segítetted a csapat sikerességét?
• Válassz egy másik csapattagot és mond el neki, milyen pozitív módon hatott 
a feladat végrehajtására.
• Mit tehet a csapat, hogy a jövőben jobban teljesítsen egy hasonló játékban? 
• Milyen képességeket használtatok és hogyan alkalmazhatók ezek az életed 
egyéb területein? 

2. szintÁtkelés a Mocsáron

A játék 
áttekintése

Játéktér

Eszközök

Kompetenciák Részletes információk 
a kompetenciákról, 
a mutatókról és a 
szintekről a hátoldalon

Változatok

Feldolgozás

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős döntéshozatal

Kapcsolati készségek

Társas tudatosság



Átkelés a Mocsáron
Kompetenciák

Kompetenciák meghatározása

Társas 
tudatosság

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős 
döntéshozatal

Kapcsolati 
készségek

Az öntudatosság az a gondolkozási készség, ami a �atal azon képességére koncentrál, hogy pontosan meg 
tudja ítélni a saját teljesítményét és viselkedését, és hogy megfelelően reagáljon különféle szociális 
helyzetekre. Az öntudatosság segíti az egyént, hogy ráhangolódjon a saját érzéseire, valamint mások 
viselkedésére és érzéseire.

Az önszabályozás arra a képességre vonatkozik, hogy az egyén mások csekély vagy teljes beavatkozása 
nélkül szabályozza a saját tevékenységét. Ide tartozik a feladat folytatása akkor is, amikor �gyelemelterelő 
tényezők vannak jelen, amelyek ellenére jó döntéseket hoz és megfelelően viselkedik.

A felelős döntéshozatalhoz hozzátartozik, hogy az egyén be tudja mutatni, hogy megfontolt döntést hoz, 
ami �gyelembe veszi a különböző érdekelt felek (mások) nézetét, és hogy világos indoklás van a 
döntéshozatali folyamat mögött. Ebbe beletartozhat mások vagy szakértők véleményének megkérdezése is.

A kapcsolati készségek olyan készségekre, eszközökre, tudásra és megértésre vonatkoznak, melyek 
megteremtik, kommunikálják, fejlesztik, növelik, bizalmat teremtenek és fenntartják a kapcsolatot. 
Ebbe beletartozik az a képesség, hogy különféle hátterű egyének széles skálájával hatékonyan együtt 
tudjon működni.

A társadalmi tudatosság az a képesség, hogy tudjuk és érezzük a körülöttünk lévő embereket, és hogy 
hatékonyan és megfelelő módon tudjunk velük kommunikálni. Ebbe beletartozik a különféle nézőpontokkal 
való azonosulás és annak �gyelembevétele, hogy mások hogyan értelmezhetik a tetteinket. 

Kompetencia értékelés - Átkelés a Mocsáron

Időnként megjelenő Fejlődő

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős 
döntéshozatal

Kapcsolati 
készségek

Társas 
tudatosság

Néha felismeri a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat a 
többiekre.  

Némi beavatkozással mások 
részéről elég jól fenntartja a 
feladatra irányuló koncentrációját.

Néha mások véleményét is kikéri 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtásának jelentős részében 
és gyakran hozzászól. 

A feladat végrehajtása alatt néha 
empatikus és meg tudja érteni a 
különféle nézőpontokból eredő 
ötletek nagy részét.

Jól begyakoroltan 
biztonsággal alkalmazott

Világosan felismeri a 
közreműködése hatását, és hogy 
ez hogyan hat a többiekre. 

Mások beavatkozása nélkül végig 
fenntartja a feladatra irányuló 
koncentrációját. 

Mások véleményét is kikéri mielőtt 
a probléma megoldására irányuló 
stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtása közben és 
célravezetően tud irányítani. 

A feladat végrehajtása alatt végig 
empatikus és a különféle 
nézőpontokból eredő ötleteket 
tudja szintetizálni.  

Alig ismeri fel a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat 
a többiekre.

Mások gyakori beavatkozása 
mellett is nehezen tartja fenn a 
feladatra irányuló 
koncentrációját.

Alig kéri ki mások véleményét 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Keveset kommunikál a többiekkel, 
gyakran inkább egyedül 
cselekszik. 

Gyakran nincs tudatában a 
többiekre gyakorolt hatásának a 
feladat közben. Nehezen érti meg 
mások szempontjait. 



Játéktér  
A résztvevők két, körülbelül 4-6 fős csapatra osztása után, egy 20 méteres pálya egyik 
végén helyezzen el egy nagyobb tartály vizet, a másikban pedig egy üres edényt. 

Feladat 
A csapatoknak egy szivárgó vödörrel vizet kell szállítani az egyik edényből a másikba 
úgy, hogy meg kell próbálniuk elérni az üres tartály kijelölt töltési vonalát.

• 2-4 nagyobb víztartály 

• 1-2 szivárgó vödör (fúrjon lyukakat egy műanyag vödörbe)

• Egy körülbelül 15-20 méteres kültéri terület

Egyszerűsítés 
Rövidítse le a távolságot a tartályok között. Adjon különböző anyagokat a lyukak 
befoltozására, pl. leveleket, gallyakat, szalagokat stb.

Nehezítés 
Növelje a tartályok közötti távolságot. Minden résztvevő egyszerre csak az egy 
kezét használhatja.  

2. szintSzivárgó Vödör

• Mi volt a szereped a játékban? Hogyan segítetted a csapat sikerességét?
• Válassz egy másik csapattagot és mond el neki, milyen pozitív módon hatott 
a feladat végrehajtására.
• Mit tehet a csapat, hogy a jövőben jobban teljesítsen egy hasonló játékban?
• Milyen képességeket használtatok és hogyan alkalmazhatók ezek az életed 
egyéb területein?

A játék 
áttekintése

Játéktér

Eszközök

Kompetenciák Részletes információk 
a kompetenciákról, 
a mutatókról és a 
szintekről a hátoldalon

Változatok

Feldolgozás

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős döntéshozatal

Kapcsolati készségek

Társas tudatosság



Szivárgó Vödör
Kompetenciák

Kompetenciák meghatározása

Társas 
tudatosság

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős 
döntéshozatal

Kapcsolati 
készségek

Az öntudatosság az a gondolkozási készség, ami a �atal azon képességére koncentrál, hogy pontosan meg 
tudja ítélni a saját teljesítményét és viselkedését, és hogy megfelelően reagáljon különféle szociális 
helyzetekre. Az öntudatosság segíti az egyént, hogy ráhangolódjon a saját érzéseire, valamint mások 
viselkedésére és érzéseire.

Az önszabályozás arra a képességre vonatkozik, hogy az egyén mások csekély vagy teljes beavatkozása 
nélkül szabályozza a saját tevékenységét. Ide tartozik a feladat folytatása akkor is, amikor �gyelemelterelő 
tényezők vannak jelen, amelyek ellenére jó döntéseket hoz és megfelelően viselkedik.

A felelős döntéshozatalhoz hozzátartozik, hogy az egyén be tudja mutatni, hogy megfontolt döntést hoz, 
ami �gyelembe veszi a különböző érdekelt felek (mások) nézetét, és hogy világos indokok vannak a 
döntéshozatali folyamata során. Ebbe beletartozhat mások vagy szakértők véleményének megkérdezése is.

A kapcsolati készségek olyan készségekre, eszközökre, tudásra és megértésre vonatkoznak, melyek 
megteremtik, kommunikálják, fejlesztik, növelik, bizalmat teremtenek és fenntartják a kapcsolatot. 
Ebbe beletartozik az a képesség, hogy különféle hátterű egyének széles skálájával hatékonyan együtt 
tudjon működni.

A társas tudatosság az a képesség, hogy tudjuk és érezzük a körülöttünk lévő embereket, és hogy 
hatékonyan és megfelelő módon tudjunk velük kommunikálni. Ebbe beletartozik a különféle nézőpontokkal 
való azonosulás és annak �gyelembevétele, hogy mások hogyan értelmezhetik a tetteinket. 

Kompetencia értékelés - Szivárgó Vödör

Időnként megjelenő Fejlődő

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős 
döntéshozatal

Kapcsolati 
készségek

Társas 
tudatosság

Néha felismeri a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat a 
többiekre.  

Némi beavatkozással mások 
részéről elég jól fenntartja a 
feladatra irányuló koncentrációját.

Néha mások véleményét is kikéri 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtásának jelentős részében 
és gyakran hozzászól. 

A feladat végrehajtása alatt néha 
empatikus és meg tudja érteni a 
különféle nézőpontokból eredő 
ötletek nagy részét.

Jól begyakoroltan 
biztonsággal alkalmazott

Világosan felismeri a 
közreműködése hatását, és hogy 
ez hogyan hat a többiekre. 

Mások beavatkozása nélkül végig 
fenntartja a feladatra irányuló 
koncentrációját. 

Mások véleményét is kikéri mielőtt 
a probléma megoldására irányuló 
stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtása közben és 
célravezetően tud irányítani. 

A feladat végrehajtása alatt végig 
empatikus és a különféle 
nézőpontokból eredő ötleteket 
tudja szintetizálni.  

Alig ismeri fel a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat 
a többiekre.

Mások gyakori beavatkozása 
mellett is nehezen tartja fenn a 
feladatra irányuló 
koncentrációját.

Alig kéri ki mások véleményét 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Keveset kommunikál a többiekkel, 
gyakran inkább egyedül 
cselekszik. 

Gyakran nincs tudatában a 
többiekre gyakorolt hatásának a 
feladat közben. Nehezen érti meg 
mások szempontjait. 



Játéktér 
Alakíts ki egy 5x5 mezőből álló négyzethálót a kép szerint. Hozz létre 4-6 fős 
csapatokat a csoportból.

Feladat 
A csoportból egy embernél van a térkép, amit nem mutathat meg senkinek. 
Minden résztvevő egyszer elindul és lépéseivel megpróbálja kitalálni a helyes 
utat. Csak annyit szabad mondani neki, hogy helyes vagy rossz irányba lépett, 
más segítséget nem kap. Aki hibázik, visszaáll a csapatába.

• 25 bója csapatonként

• Csapatonként egy útvonaltérkép (fényképezd le ezt a tervezetet)

• Döntsd el, hogy a fenti két útból melyiket fogod használni

Egyszerűsítés 
Használj színes bójákat, mert az segíti a csapatoknak az út memorizálását. 
Rajzolhatsz kevesebb lépésből álló utat is.

Nehezítés 
A csapat tagjai nem nézhetik egymás próbálkozásait, csak az egyes próbálkozások 
között beszélhetik meg egymással tapasztalataikat. Avagy versenyezhetnek más 
csoportokkal is. A csapatok szintén javasolhatnak utakat másoknak kipróbálásra.

• Mi volt a szereped a játékban? Hogyan segítetted a csapat sikerességé?
• Válassz egy másik csapattagot és mond el neki, milyen pozitív módon hatott 
a feladat végrehajtására.
• Mit tehet a csapat, hogy a jövőben jobban teljesítsen egy hasonló játékban?
• Milyen képességeket használtatok és hogyan alkalmazhatók ezek az életed 
egyéb területein?

3. szintMenekülőút 

A játék 
áttekintése

Játéktér

Eszközök

Kompetenciák Részletes információk 
a kompetenciákról, 
a mutatókról és a 
szintekről a hátoldalon

Változatok

Feldolgozás

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős döntéshozatal

Kapcsolati készségek

Társas tudatosság



Menekülőút 
Kompetenciák

Kompetenciák meghatározása

Társas 
tudatosság

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős 
döntéshozatal

Kapcsolati 
készségek

Az öntudatosság az a gondolkozási készség, ami a �atal azon képességére koncentrál, hogy pontosan meg 
tudja ítélni a saját teljesítményét és viselkedését, és hogy megfelelően reagáljon különféle szociális 
helyzetekre. Az öntudatosság segíti az egyént, hogy ráhangolódjon a saját érzéseire, valamint mások 
viselkedésére és érzéseire.

Az önszabályozás arra a képességre vonatkozik, hogy az egyén mások csekély vagy teljes beavatkozása 
nélkül szabályozza a saját tevékenységét. Ide tartozik a feladat folytatása akkor is, amikor �gyelemelterelő 
tényezők vannak jelen, amelyek ellenére jó döntéseket hoz és megfelelően viselkedik.

A felelős döntéshozatalhoz hozzátartozik, hogy az egyén be tudja mutatni, hogy megfontolt döntést hoz, 
ami �gyelembe veszi a különböző érdekelt felek (mások) nézetét, és hogy világos indoklás van a 
döntéshozatali folyamat mögött. Ebbe beletartozhat mások vagy szakértők véleményének megkérdezése is.

A kapcsolati készségek olyan készségekre, eszközökre, tudásra és megértésre vonatkoznak, melyek 
megteremtik, kommunikálják, fejlesztik, növelik, bizalmat teremtenek és fenntartják a kapcsolatot. 
Ebbe beletartozik az a képesség, hogy különféle hátterű egyének széles skálájával hatékonyan együtt 
tudjon működni.

A társadalmi tudatosság az a képesség, hogy tudjuk és érezzük a körülöttünk lévő embereket, és hogy 
hatékonyan és megfelelő módon tudjunk velük kommunikálni. Ebbe beletartozik a különféle nézőpontokkal 
való azonosulás és annak �gyelembevétele, hogy mások hogyan értelmezhetik a tetteinket. 

Kompetencia értékelés - Menekülőút

Időnként megjelenő Fejlődő

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős 
döntéshozatal

Kapcsolati 
készségek

Társas 
tudatosság

Néha felismeri a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat a 
többiekre.  

Némi beavatkozással mások 
részéről elég jól fenntartja a 
feladatra irányuló koncentrációját.

Néha mások véleményét is kikéri 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtásának jelentős részében 
és gyakran hozzászól. 

A feladat végrehajtása alatt néha 
empatikus és meg tudja érteni a 
különféle nézőpontokból eredő 
ötletek nagy részét.

Jól begyakoroltan 
biztonsággal alkalmazott

Világosan felismeri a 
közreműködése hatását, és hogy 
ez hogyan hat a többiekre. 

Mások beavatkozása nélkül végig 
fenntartja a feladatra irányuló 
koncentrációját. 

Mások véleményét is kikéri mielőtt 
a probléma megoldására irányuló 
stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtása közben és 
célravezetően tud irányítani. 

A feladat végrehajtása alatt végig 
empatikus és a különféle 
nézőpontokból eredő ötleteket 
tudja szintetizálni.  

Alig ismeri fel a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat 
a többiekre.

Mások gyakori beavatkozása 
mellett is nehezen tartja fenn a 
feladatra irányuló 
koncentrációját.

Alig kéri ki mások véleményét 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Keveset kommunikál a többiekkel, 
gyakran inkább egyedül 
cselekszik. 

Gyakran nincs tudatában a 
többiekre gyakorolt hatásának a 
feladat közben. Nehezen érti meg 
mások szempontjait. 



Játéktér 
Helyezzük a gumikat/korongokat egymásra, a legnagyobbtól a legkisebbig, 
a bal oldali rúdra.

Feladat 
A csapatnak az egész tornyot át kell helyeznie egy másik rúdra. Csak egy gumit 
lehet egyszerre mozgatni. Csak a legfelső gumit lehet levenni bármelyik toronyról. 
Nagyobb gumit nem lehet kisebbre helyezni. 

• 4-6 különféle alakú korong 

• 3 jelölő (vagy rúd) amikre a korongok kerülnek (foci rúdkészlet 
is használható) 

• Kendő (a nehezítéshez)

Egyszerűsítés 
A jobb oldali rúdra helyezzük a kisebb 3 gumit és a bal oldalira a nagyobb 2 gumit. 

Nehezítés 
Kössük be a gumikat mozgató ember szemét. Tiltsuk meg a résztvevőknek, hogy 
bármilyen felismerhető nyelven beszéljenek. Helyezzük távolabbra a rudakat, hogy 
�zikailag nehezebb legyen a feladat. Osszuk fel a csoportot 2 csapatra és 
versenyezzenek! A feladatnak sok változata van, ami megtalálható az interneten. 

• Mi volt a szereped a játékban? Hogyan segítetted a csapat sikerességét? 
• Válassz egy másik csapattagot és mond el neki, milyen pozitív módon hatott 
a feladat végrehajtására.
• Mit tehet a csapat, hogy a jövőben jobban teljesítsen egy hasonló játékban?
• Milyen képességeket használtatok és hogyan alkalmazhatók ezek az életed 
egyéb területein? 
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Az öntudatosság az a gondolkozási készség, ami a �atal azon képességére koncentrál, hogy pontosan meg 
tudja ítélni a saját teljesítményét és viselkedését, és hogy megfelelően reagáljon különféle szociális 
helyzetekre. Az öntudatosság segíti az egyént, hogy ráhangolódjon a saját érzéseire, valamint mások 
viselkedésére és érzéseire.

Az önszabályozás arra a képességre vonatkozik, hogy az egyén mások csekély vagy teljes beavatkozása 
nélkül szabályozza a saját tevékenységét. Ide tartozik a feladat folytatása akkor is, amikor �gyelemelterelő 
tényezők vannak jelen, amelyek ellenére jó döntéseket hoz és megfelelően viselkedik.

A felelős döntéshozatalhoz hozzátartozik, hogy az egyén be tudja mutatni, hogy megfontolt döntést hoz, 
ami �gyelembe veszi a különböző érdekelt felek (mások) nézetét, és hogy világos indoklás van a 
döntéshozatali folyamat mögött. Ebbe beletartozhat mások vagy szakértők véleményének megkérdezése is.

A kapcsolati készségek olyan készségekre, eszközökre, tudásra és megértésre vonatkoznak, melyek 
megteremtik, kommunikálják, fejlesztik, növelik, bizalmat teremtenek és fenntartják a kapcsolatot. 
Ebbe beletartozik az a képesség, hogy különféle hátterű egyének széles skálájával hatékonyan együtt 
tudjon működni.

A társadalmi tudatosság az a képesség, hogy tudjuk és érezzük a körülöttünk lévő embereket, és hogy 
hatékonyan és megfelelő módon tudjunk velük kommunikálni. Ebbe beletartozik a különféle nézőpontokkal 
való azonosulás és annak �gyelembevétele, hogy mások hogyan értelmezhetik a tetteinket. 

Kompetencia értékelés - Hanoi Tornyai

Időnként megjelenő Fejlődő

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős 
döntéshozatal

Kapcsolati 
készségek

Társas 
tudatosság

Néha felismeri a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat a 
többiekre.  

Némi beavatkozással mások 
részéről elég jól fenntartja a 
feladatra irányuló koncentrációját.

Néha mások véleményét is kikéri 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtásának jelentős részében 
és gyakran hozzászól. 

A feladat végrehajtása alatt néha 
empatikus és meg tudja érteni a 
különféle nézőpontokból eredő 
ötletek nagy részét.

Jól begyakoroltan 
biztonsággal alkalmazott

Világosan felismeri a 
közreműködése hatását, és hogy 
ez hogyan hat a többiekre. 

Mások beavatkozása nélkül végig 
fenntartja a feladatra irányuló 
koncentrációját. 

Mások véleményét is kikéri mielőtt 
a probléma megoldására irányuló 
stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtása közben és 
célravezetően tud irányítani. 

A feladat végrehajtása alatt végig 
empatikus és a különféle 
nézőpontokból eredő ötleteket 
tudja szintetizálni.  

Alig ismeri fel a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat 
a többiekre.

Mások gyakori beavatkozása 
mellett is nehezen tartja fenn a 
feladatra irányuló 
koncentrációját.

Alig kéri ki mások véleményét 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Keveset kommunikál a többiekkel, 
gyakran inkább egyedül 
cselekszik. 

Gyakran nincs tudatában a 
többiekre gyakorolt hatásának a 
feladat közben. Nehezen érti meg 
mások szempontjait. 



Játéktér 
A bójákból 5 méter átmérőjű kört alakítunk ki. A kör közepére egy lefelé fordított 
dobozra egy vizespalackot helyezünk. 

Feladat 
A rendelkezésre álló eszközökkel meg kell szerezni a palackot, anélkül, hogy bárki 
belépne a körbe. A palack nem érhet a földre, amíg a körön belül van. A szabályok 
megszegésekor újra kell kezdeni a játékot. 

• 8 bója
• 6-8 kötéldarab (mindegyik körülbelül 2 méter hosszú). Ugrókötelek jól használhatóak
• 1 kis doboz
• 1 vizespalack
• Kendők (a nehezítéshez)
• Fogas (egyszerűsítéshez)

Egyszerűsítés 
A fogast a palackhoz ragasztjuk, hogy egyszerűbb legyen megszerezni. 
Lehet hosszabb kötelet is adni a csapatnak, vagy csökkenteni a kör átmérőjét.

Nehezítés 
A résztvevők felének bekötjük a szemét és csak ők érhetnek a kötélhez. Meg lehet 
növelni a kör átmérőjét is, vagy csak azt engedni, hogy a résztvevők az egyik kezüket 
használják.

• Mi volt a szereped a játékban? Hogyan segítetted a csapat sikerességét? 
• Válassz egy másik csapattagot és mond el neki, milyen pozitív módon hatott 
a feladat végrehajtására. 
• Mit tehet a csapat, hogy a jövőben jobban teljesítsen egy hasonló játékban? 
• Milyen képességeket használtatok és hogyan alkalmazhatók ezek az életed 
egyéb területein? 
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Az öntudatosság az a gondolkozási készség, ami a �atal azon képességére koncentrál, hogy pontosan meg 
tudja ítélni a saját teljesítményét és viselkedését, és hogy megfelelően reagáljon különféle szociális 
helyzetekre. Az öntudatosság segíti az egyént, hogy ráhangolódjon a saját érzéseire, valamint mások 
viselkedésére és érzéseire.

Az önszabályozás arra a képességre vonatkozik, hogy az egyén mások csekély vagy teljes beavatkozása 
nélkül szabályozza a saját tevékenységét. Ide tartozik a feladat folytatása akkor is, amikor �gyelemelterelő 
tényezők vannak jelen, amelyek ellenére jó döntéseket hoz és megfelelően viselkedik.

A felelős döntéshozatalhoz hozzátartozik, hogy az egyén be tudja mutatni, hogy megfontolt döntést hoz, 
ami �gyelembe veszi a különböző érdekelt felek (mások) nézetét, és hogy világos indoklás van a 
döntéshozatali folyamat mögött. Ebbe beletartozhat mások vagy szakértők véleményének megkérdezése is.

A kapcsolati készségek olyan készségekre, eszközökre, tudásra és megértésre vonatkoznak, melyek 
megteremtik, kommunikálják, fejlesztik, növelik, bizalmat teremtenek és fenntartják a kapcsolatot. 
Ebbe beletartozik az a képesség, hogy különféle hátterű egyének széles skálájával hatékonyan együtt 
tudjon működni.

A társadalmi tudatosság az a képesség, hogy tudjuk és érezzük a körülöttünk lévő embereket, és hogy 
hatékonyan és megfelelő módon tudjunk velük kommunikálni. Ebbe beletartozik a különféle nézőpontokkal 
való azonosulás és annak �gyelembevétele, hogy mások hogyan értelmezhetik a tetteinket. 
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Társas 
tudatosság

Néha felismeri a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat a 
többiekre.  

Némi beavatkozással mások 
részéről elég jól fenntartja a 
feladatra irányuló koncentrációját.

Néha mások véleményét is kikéri 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtásának jelentős részében 
és gyakran hozzászól. 

A feladat végrehajtása alatt néha 
empatikus és meg tudja érteni a 
különféle nézőpontokból eredő 
ötletek nagy részét.

Jól begyakoroltan 
biztonsággal alkalmazott

Világosan felismeri a 
közreműködése hatását, és hogy 
ez hogyan hat a többiekre. 

Mások beavatkozása nélkül végig 
fenntartja a feladatra irányuló 
koncentrációját. 

Mások véleményét is kikéri mielőtt 
a probléma megoldására irányuló 
stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtása közben és 
célravezetően tud irányítani. 

A feladat végrehajtása alatt végig 
empatikus és a különféle 
nézőpontokból eredő ötleteket 
tudja szintetizálni.  

Alig ismeri fel a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat 
a többiekre.

Mások gyakori beavatkozása 
mellett is nehezen tartja fenn a 
feladatra irányuló 
koncentrációját.

Alig kéri ki mások véleményét 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Keveset kommunikál a többiekkel, 
gyakran inkább egyedül 
cselekszik. 

Gyakran nincs tudatában a 
többiekre gyakorolt hatásának a 
feladat közben. Nehezen érti meg 
mások szempontjait. 



Játéktér 
Válasszon megfelelő helyet az intézmény szabadtéri területén, és ott rejtse el az 
alább felsorolt tárgyakat. Ossza fel a csoportot 3-5 fős csapatokra.

Feladat 
A csapatoknak meg kell találniuk ezeket a tárgyakat, és ki kell választaniuk egy 
ideális helyet a menedék megépítéséhez. Minden csapattagnak el kell férnie a 
menedékházban. Adjon legalább 5 perc tervezési / beszélgetési időt az építés 
megkezdése előtt, azután 30 percet az építésre.

• Ponyva / műanyag lap - csapatonként 1 (mérettől függően)

• 6-8 db. kötél csapatonként (kb. 2 m hosszúak). Az ugrókötelek is jól használhatóak

• A helyszíntől, lehetőségektől függően extra tárgyakat is adhat, például faoszlopokat

Egyszerűsítés 
Adjon további eszközöket és / vagy több időt az építésre.

Nehezítés 
Ha szeretne versenyszellemet is belevinni újszerű módon, jelöljön ki külön területet 
minden csapat számára, hogy ott építsék fel saját menedéküket. Ismertesse a 
feladatot a szokásos módon, hogy a csapatok kezdjenek el egymással versenyezve 
építeni, majd 15 perc után állítsa meg a munkát, és a csapatok cseréljenek helyet és 
felszerelést is.

•  Mi volt a szereped a játékban? Hogyan segítetted a csapat sikerességét?
•  Válassz egy másik csapattagot és mond el neki, milyen pozitív módon hatott 
a feladat végrehajtására.
•  Mit tehet a csapat, hogy a jövőben jobban teljesítsen egy hasonló játékban?
•  Milyen képességeket használtatok és hogyan alkalmazhatók ezek az életed 
egyéb területein?
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Az öntudatosság az a gondolkozási készség, ami a �atal azon képességére koncentrál, hogy pontosan meg 
tudja ítélni a saját teljesítményét és viselkedését, és hogy megfelelően reagáljon különféle szociális 
helyzetekre. Az öntudatosság segíti az egyént, hogy ráhangolódjon a saját érzéseire, valamint mások 
viselkedésére és érzéseire.

Az önszabályozás arra a képességre vonatkozik, hogy az egyén mások csekély vagy teljes beavatkozása 
nélkül szabályozza a saját tevékenységét. Ide tartozik a feladat folytatása akkor is, amikor �gyelemelterelő 
tényezők vannak jelen, amelyek ellenére jó döntéseket hoz és megfelelően viselkedik.

A felelős döntéshozatalhoz hozzátartozik, hogy az egyén be tudja mutatni, hogy megfontolt döntést hoz, 
ami �gyelembe veszi a különböző érdekelt felek (mások) nézetét, és hogy világos indokok vannak a 
döntéshozatali folyamata során. Ebbe beletartozhat mások vagy szakértők véleményének megkérdezése is.

A kapcsolati készségek olyan készségekre, eszközökre, tudásra és megértésre vonatkoznak, melyek 
megteremtik, kommunikálják, fejlesztik, növelik, bizalmat teremtenek és fenntartják a kapcsolatot. 
Ebbe beletartozik az a képesség, hogy különféle hátterű egyének széles skálájával hatékonyan együtt 
tudjon működni.

A társas tudatosság az a képesség, hogy tudjuk és érezzük a körülöttünk lévő embereket, és hogy 
hatékonyan és megfelelő módon tudjunk velük kommunikálni. Ebbe beletartozik a különféle nézőpontokkal 
való azonosulás és annak �gyelembevétele, hogy mások hogyan értelmezhetik a tetteinket. 
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Néha felismeri a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat a 
többiekre.  

Némi beavatkozással mások 
részéről elég jól fenntartja a 
feladatra irányuló koncentrációját.

Néha mások véleményét is kikéri 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtásának jelentős részében 
és gyakran hozzászól. 

A feladat végrehajtása alatt néha 
empatikus és meg tudja érteni a 
különféle nézőpontokból eredő 
ötletek nagy részét.

Jól begyakoroltan 
biztonsággal alkalmazott

Világosan felismeri a 
közreműködése hatását, és hogy 
ez hogyan hat a többiekre. 

Mások beavatkozása nélkül végig 
fenntartja a feladatra irányuló 
koncentrációját. 

Mások véleményét is kikéri mielőtt 
a probléma megoldására irányuló 
stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtása közben és 
célravezetően tud irányítani. 

A feladat végrehajtása alatt végig 
empatikus és a különféle 
nézőpontokból eredő ötleteket 
tudja szintetizálni.  

Alig ismeri fel a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat 
a többiekre.

Mások gyakori beavatkozása 
mellett is nehezen tartja fenn a 
feladatra irányuló 
koncentrációját.

Alig kéri ki mások véleményét 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Keveset kommunikál a többiekkel, 
gyakran inkább egyedül 
cselekszik. 

Gyakran nincs tudatában a 
többiekre gyakorolt hatásának a 
feladat közben. Nehezen érti meg 
mások szempontjait. 



Játéktér 
A csoportot osszuk 3-5 fős csapatokra.

Feladat 
A csapatoknak 30 perce van, hogy megtervezzenek egy új játékot a rendelkezésre 
álló eszközökkel. A játéknak világos szabályokkal, pontozási rendszerrel kell 
rendelkeznie, a résztvevők együttműködésén kell alapulnia, valamint biztonságosnak 
kell lennie. Tervezhetnek inváziós-, hálós-, célbadobós- vagy egyéb játékot.  

• Bocsásson sokféle eszközt a résztvevők rendelkezésére az új játék 
megtervezéséhez. Hadd legyenek olyan kreatívak, amennyire csak lehet 
az összes meglévő eszközzel

Egyszerűsítés 
Minden csapatnak jelöljön ki egy játék típust (inváziós-, hálós-, célbadobós- vagy 
egyéb). Adjon több időt az ötletek kipróbálására.

Nehezítés 
A csapatok próbálják ki egymás játékait és adjanak visszajelzést, ill. módosítási 
javaslatokat.  A csapatok ezek után tervezzék újra játékaikat, aztán próbálják ki.

•  Mi volt a szereped a játékban? Hogyan segítetted a csapat sikerességét?
•  Válassz egy másik csapattagot és mond el neki, milyen pozitív módon hatott 
a feladat végrehajtására.
•  Mit tehet a csapat, hogy a jövőben jobban teljesítsen egy hasonló játékban?
•  Milyen képességeket használtatok és hogyan alkalmazhatók ezek az életed 
egyéb területein?
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Az öntudatosság az a gondolkozási készség, ami a �atal azon képességére koncentrál, hogy pontosan meg 
tudja ítélni a saját teljesítményét és viselkedését, és hogy megfelelően reagáljon különféle szociális 
helyzetekre. Az öntudatosság segíti az egyént, hogy ráhangolódjon a saját érzéseire, valamint mások 
viselkedésére és érzéseire.

Az önszabályozás arra a képességre vonatkozik, hogy az egyén mások csekély vagy teljes beavatkozása 
nélkül szabályozza a saját tevékenységét. Ide tartozik a feladat folytatása akkor is, amikor �gyelemelterelő 
tényezők vannak jelen, amelyek ellenére jó döntéseket hoz és megfelelően viselkedik.

A felelős döntéshozatalhoz hozzátartozik, hogy az egyén be tudja mutatni, hogy megfontolt döntést hoz, 
ami �gyelembe veszi a különböző érdekelt felek (mások) nézetét, és hogy világos indoklás van a 
döntéshozatali folyamat mögött. Ebbe beletartozhat mások vagy szakértők véleményének megkérdezése is.

A kapcsolati készségek olyan készségekre, eszközökre, tudásra és megértésre vonatkoznak, melyek 
megteremtik, kommunikálják, fejlesztik, növelik, bizalmat teremtenek és fenntartják a kapcsolatot. 
Ebbe beletartozik az a képesség, hogy különféle hátterű egyének széles skálájával hatékonyan együtt 
tudjon működni.

A társadalmi tudatosság az a képesség, hogy tudjuk és érezzük a körülöttünk lévő embereket, és hogy 
hatékonyan és megfelelő módon tudjunk velük kommunikálni. Ebbe beletartozik a különféle nézőpontokkal 
való azonosulás és annak �gyelembevétele, hogy mások hogyan értelmezhetik a tetteinket. 

Kompetencia értékelés – Játék Tervezés

Időnként megjelenő Fejlődő

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős 
döntéshozatal

Kapcsolati 
készségek

Társas 
tudatosság

Néha felismeri a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat a 
többiekre.  

Némi beavatkozással mások 
részéről elég jól fenntartja a 
feladatra irányuló koncentrációját.

Néha mások véleményét is kikéri 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtásának jelentős részében 
és gyakran hozzászól. 

A feladat végrehajtása alatt néha 
empatikus és meg tudja érteni a 
különféle nézőpontokból eredő 
ötletek nagy részét.

Jól begyakoroltan 
biztonsággal alkalmazott

Világosan felismeri a 
közreműködése hatását, és hogy 
ez hogyan hat a többiekre. 

Mások beavatkozása nélkül végig 
fenntartja a feladatra irányuló 
koncentrációját. 

Mások véleményét is kikéri mielőtt 
a probléma megoldására irányuló 
stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtása közben és 
célravezetően tud irányítani. 

A feladat végrehajtása alatt végig 
empatikus és a különféle 
nézőpontokból eredő ötleteket 
tudja szintetizálni.  

Alig ismeri fel a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat 
a többiekre.

Mások gyakori beavatkozása 
mellett is nehezen tartja fenn a 
feladatra irányuló 
koncentrációját.

Alig kéri ki mások véleményét 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Keveset kommunikál a többiekkel, 
gyakran inkább egyedül 
cselekszik. 

Gyakran nincs tudatában a 
többiekre gyakorolt hatásának a 
feladat közben. Nehezen érti meg 
mások szempontjait. 



Játéktér 
Helyezzen el 1-1 labdát és 1 -1 karikát a játéktér 2 végén. A csoportot 2 egyenlő 
csapatra kell osztani (kb. 6 játékos csapatonként). Viseljenek mezt.

Feladat 
Mindkét csapat célja, hogy eljusson a másik térfelére anélkül, hogy elkapnák őket. 
A győzelemhez el kell jutniuk az ellenfél területére és gólt is kell szerezniük. Ha egy 
játékost elkapnak, vissza kell térnie saját csapata térfelére mielőtt újra próbálkozhatna.

• 2 labda (kosárlabda/kézilabda vagy hasonló)

• 2 háló (kosárlabda vagy kézilabda)

• 2 készlet mez

• Kosár vagy kézilabda pálya méretű játéktér

• Bólya (ha nem használják a pálya jelölései)

Egyszerűsítés 
A játékosok háromszor lőhetnek rá a kapura.

Nehezítés 
A játékosoknak messzebbről kell rálőniük a kapura. 3 gól kell a győzelemhez (amit 
különböző játékosoknak kell szerezni).  A játékosoknak, akiket korábban elkaptak, 
a saját kapujukba kell gólt rúgniuk, mielőtt újra játszhatnának.

• Mi volt a szereped a játékban? Hogyan segítetted a csapat sikerességét?
• Válassz egy másik csapattagot és mond el neki, milyen pozitív módon hatott 
a feladat végrehajtására.
• Mit tehet a csapat, hogy a jövőben jobban teljesítsen egy hasonló játékban?
• Milyen képességeket használtatok és hogyan alkalmazhatók ezek az életed 
egyéb területein?

3. szintInvázió

A játék 
áttekintése

Játéktér

Eszközök

Kompetenciák Részletes információk 
a kompetenciákról, 
a mutatókról és a 
szintekről a hátoldalon

Változatok

Feldolgozás

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős döntéshozatal

Kapcsolati készségek

Társas tudatosság



Invázió
Kompetenciák

Kompetenciák meghatározása

Társas 
tudatosság

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős 
döntéshozatal

Kapcsolati 
készségek

Az öntudatosság az a gondolkozási készség, ami a �atal azon képességére koncentrál, hogy pontosan meg 
tudja ítélni a saját teljesítményét és viselkedését, és hogy megfelelően reagáljon különféle szociális 
helyzetekre. Az öntudatosság segíti az egyént, hogy ráhangolódjon a saját érzéseire, valamint mások 
viselkedésére és érzéseire.

Az önszabályozás arra a képességre vonatkozik, hogy az egyén mások csekély vagy teljes beavatkozása 
nélkül szabályozza a saját tevékenységét. Ide tartozik a feladat folytatása akkor is, amikor �gyelemelterelő 
tényezők vannak jelen, amelyek ellenére jó döntéseket hoz és megfelelően viselkedik.

A felelős döntéshozatalhoz hozzátartozik, hogy az egyén be tudja mutatni, hogy megfontolt döntést hoz, 
ami �gyelembe veszi a különböző érdekelt felek (mások) nézetét, és hogy világos indoklás van a 
döntéshozatali folyamat mögött. Ebbe beletartozhat mások vagy szakértők véleményének megkérdezése is.

A kapcsolati készségek olyan készségekre, eszközökre, tudásra és megértésre vonatkoznak, melyek 
megteremtik, kommunikálják, fejlesztik, növelik, bizalmat teremtenek és fenntartják a kapcsolatot. 
Ebbe beletartozik az a képesség, hogy különféle hátterű egyének széles skálájával hatékonyan együtt 
tudjon működni.

A társadalmi tudatosság az a képesség, hogy tudjuk és érezzük a körülöttünk lévő embereket, és hogy 
hatékonyan és megfelelő módon tudjunk velük kommunikálni. Ebbe beletartozik a különféle nézőpontokkal 
való azonosulás és annak �gyelembevétele, hogy mások hogyan értelmezhetik a tetteinket. 

Kompetencia értékelés - Invázió

Időnként megjelenő Fejlődő

Öntudatosság

Önszabályozás

Felelős 
döntéshozatal

Kapcsolati 
készségek

Társas 
tudatosság

Néha felismeri a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat a 
többiekre.  

Némi beavatkozással mások 
részéről elég jól fenntartja a 
feladatra irányuló koncentrációját.

Néha mások véleményét is kikéri 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtásának jelentős részében 
és gyakran hozzászól. 

A feladat végrehajtása alatt néha 
empatikus és meg tudja érteni a 
különféle nézőpontokból eredő 
ötletek nagy részét.

Jól begyakoroltan 
biztonsággal alkalmazott

Világosan felismeri a 
közreműködése hatását, és hogy 
ez hogyan hat a többiekre. 

Mások beavatkozása nélkül végig 
fenntartja a feladatra irányuló 
koncentrációját. 

Mások véleményét is kikéri mielőtt 
a probléma megoldására irányuló 
stratégiát választana. 

Hatékonyan kommunikál a feladat 
végrehajtása közben és 
célravezetően tud irányítani. 

A feladat végrehajtása alatt végig 
empatikus és a különféle 
nézőpontokból eredő ötleteket 
tudja szintetizálni.  

Alig ismeri fel a közreműködése 
hatását, és hogy ez hogyan hat 
a többiekre.

Mások gyakori beavatkozása 
mellett is nehezen tartja fenn a 
feladatra irányuló 
koncentrációját.

Alig kéri ki mások véleményét 
mielőtt a probléma megoldására 
irányuló stratégiát választana. 

Keveset kommunikál a többiekkel, 
gyakran inkább egyedül 
cselekszik. 

Gyakran nincs tudatában a 
többiekre gyakorolt hatásának a 
feladat közben. Nehezen érti meg 
mások szempontjait. 
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