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Mi ez a Dokumentum? 

Üdvözöljük! 

Azért olvassa ezt az útmutatót, mert Ön mesteroktató, aki a saját intézményében oktatók 

képzését fogja elősegíteni, vagy más büntetés-végrehajtási intézmények oktatóit fogja 

támogatni az ActiveGames4Change (AG4C) módszertan bevezetésében. Az alábbi 

fejezetek áttekintést nyújtanak azokról a főbb területekről, amelyeket el kell sajátítania, 

mielőtt más oktatókkal együtt facilitálná a képzést. 

 

Ebben az útmutatóban az AG4C projekt keretében készült egyéb dokumentumokra és 

eredményekre való hivatkozásokat talál, amelyek többnyire közvetlenül az alábbi 

szakaszokban találhatók, de a projekt weboldalán könnyebben elérhetők ezek a 

források. 

 

Ez az útmutató dokumentum azért készült, hogy áttekintést adjon arról, hogyan lehet a 

képzést más oktatóknak a környezetében megvalósítani; ha azonban a játékokat saját 

maga fogja végrehajtani, használja ezt a dokumentumot a tanuláshoz, és vegye 

figyelembe a másik két kulcsfontosságú dokumentumot, amelyek kiegészítik az AG4C 

módszertant: 

 

• A "Közös tanfolyam tanterve és kézikönyve" a játékok és tevékenységek 

különböző európai országok gyermekvédelmi intézményeiben történő kísérleti és 

tesztelése után készült, és arra szolgál, hogy segítse az oktatókat az AG4C 

program megvalósításában a gyermekekkel és fiatalokkal saját intézményükben.  

 

• A "Változás vezetése tevékenységeken és sporton keresztül" című 

kézikönyvet a változás vezetéséért vagy a gondjaikra bízott fiatalok 

befolyásolásáért felelős intézményvezetők vagy menedzserek számára 

készítették. A kézikönyv áttekintést nyújt az ActiveGames4Change programról, 

beleértve a módszertant, a legfontosabb forrásokat és az aktív játékok 

tervezéséhez és megvalósításához szükséges iránymutatásokat. 

https://www.activegames4change.org/f337oldal.html
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Az Oktatók Pedagógiai Képzése 
 

Az oktatók hozzáállása és készségei kulcsfontosságúak. Nemcsak a tantárgyi 

ismeretekre (a sportról és az aktív játékokról) vagy a játékok közvetítésének 

pedagógiájára van szükségük, hanem tudatában kell lenniük annak, hogy alapvető 

szerepük van az emberek támogatásában és megerősítésében.  

A sporttevékenységeket általában szabadidős tevékenységeknek tekintik. Ugyanakkor 

az AG4C módszertan a tanulásra mint folyamatra és a kompetenciafejlesztésre mint a 

tanulás eredményére összpontosít (lásd a 3. fejezetet). 

A reflexió központi szerepet játszik az AG4C módszertanában, és ugyanígy azt 

szeretnénk, ha a fiatalok a játék közben is reflektálnának; ugyanezt szeretnénk elérni az 

oktató képzés során is. Az oktatók képzés tanulási eredményei nemcsak a játékok 

közvetítéséhez szükséges ismeretek és készségek elsajátítását írják le, hanem a kívánt 

attitűdöket és gondolkodásmódot is, amelyek támogatják a módszertan megfelelő 

végrehajtását. 

Az oktatói képzés megtervezésekor a mesteroktatók a program következő eredményeire 

gondolhatnak: 

• Az oktatók tudatosítják a szociális és érzelmi kompetenciák fontosságát. 

• Az oktatók ismereteket szereznek és megértik a játék fejlesztése mögött álló 

pedagógiát. 

• Az oktatók megértik a játék megvalósításának módszertanát  

• Az oktatók megtervezhetik a játékok végrehajtását és átadását. 

• Az oktatók megtanulják, hogyan adjanak erőt a fiataloknak és hogyan vonják be őket 

a tanulásba 
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A Program Áttekintése 
 

A Függelékek részben talál egy folyamatábrát, amely áttekintést nyújt az oktatók képzési 

folyamatról, amelyet az alábbiakban lépésről lépésre részletezünk.  

 

I. lépés. Mesteredzői önképzés 

Az AG4C módszertan megismeréséhez érdemes 

átnézni ezt az útmutatót (különös tekintettel a 2. és 

3. fejezetre), és tanulmányozni a kísérő AG4C-

eszközöket (játékkártyák és mobilalkalmazás). Az 

ebben az útmutatóban hivatkozott State of the Art 

Analysis Report (A technika jelenlegi állása 

elemzési jelentés) szintén szélesebb rálátást 

nyújthat az AG4C módszertan elméleti 

megközelítéseire.   

Tegyük fel, hogy további információkra van 

szüksége a projekt megvalósításának részeként 

tartott mesterképzésről. Ebben az esetben a 

következő címen érhet el minket támogatásért, és 

a nemzeti kapcsolattartók egyike segíthet Önnek. 

 

 

II. lépés. Az oktató képzés megtervezése 

Az ismeretek és készségek megfelelő átadása érdekében ajánlott az oktató képzést több 

napon keresztül tartani, minden képzési területre legalább 1 napot szánva, beleértve az 

elő- és utóértékelést is.  

Ha nincs tapasztalata a sporttevékenységek lebonyolításában, akkor ajánlatos, hogy az 

oktató képzés megtervezése és lebonyolítása során együttműködjön egy sporttanárral. 

Nincs kialakult keretrendszer arra vonatkozóan, hogyan kell megtervezni az oktatók 

képzést; van azonban néhány dolog, amit figyelembe kell vennie: 

• Időkeret és az oktatók elérhetősége 

• Az oktató szakmai háttere és tapasztalata 

Ábra 1. AG4C A technika jelenlegi állása 
elemzési jelentés. 

https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/state_of_art_hn_v2.pdf
https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/state_of_art_hn_v2.pdf
https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/state_of_art_v4.pdf
https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/state_of_art_v4.pdf
https://www.activegames4change.org/partnerek.html
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• A téma korábbi ismereteik és megértésük szintje 

• A környezeten belül rendelkezésre álló erőforrások 

• A környezet vezetőinek és/vagy koordinátorainak szükséges támogatása 

A tényleges képzés megtervezésekor azt is szeretnénk, ha az oktatók először 

megismerkednének az AG4C módszertanával; ezért javasoljuk, hogy a képzés 

megkezdése előtt osszák ki a játékkártyákat és más vonatkozó forrásokat. Erre 

elegendő időt kell szánni, hogy az oktatók a saját tempójukban haladhassanak végig az 

anyagokon.  

 

III. lépés. A képzés előtti értékelés 

Miután az oktatók átnézték a forrásokat, ki lehet tölteni a képzés előtti kérdőívet (lásd 1. 

melléklet). Ez a kérdőív az igények elemzésére szolgál, hogy képet kapjunk arról, hogy 

az oktatók hol tartanak (készségek, a téma megértése stb. tekintetében), és hogy első 

pillantásra hogyan vélekednek az AG4C módszertanról.  

Ezek a kérdések tájékoztató jellegűek, és szükség szerint módosíthatók, azonban 

összefoglalva a résztvevők válaszainak ezt kell tükrözniük: 

• 1. kérdés: A fiatalok szociális és érzelmi kompetenciáinak fontosságára 

vonatkozó megítélésük a környezetükben. A tanulás megvalósítása ennek a 

célcsoportnak kihívást jelent, és az oktatóknak magas szintű érzelmi 

intelligenciával kell rendelkezniük. Ha ezt a kérdést a képzés előtt teszik fel, az 

segíthet a képzés kiigazításában, például jobban összpontosíthat arra, hogy 

miért fontosak ezek a kompetenciák, és mit tehetnek az oktatók a fiatalok 

támogatása érdekében ebben a kérdésben. 

• 2. kérdés: A szociális és érzelmi kompetenciák értékelése kulcsfontosságú 

az AG4C tanulási folyamatában, és az oktatóknak magabiztosnak kell lenniük e 

tekintetben. Bár az oktató képzés nem helyettesítheti a szocio-emocionális 

kompetencia értékelésére vonatkozó ismeretek és készségek egész szintjét, a 

mesteroktatónak ilyenkor lehetősége van arra, hogy a tartalmat úgy igazítsa ki, 

hogy az megfeleljen az oktatók tényleges képzési igényeinek.  

• 3. kérdés: Elvárások az oktatók képzésében látni kívánt tartalommal 

kapcsolatban. Az AG4C forrásainak átnézése világosabb képet adhat számukra 

azokról a területekről, ahol több támogatásra van szükségük.  

• 4. kérdés: A tanulási tevékenységek végzésében való magabiztosság kritikus 

fontosságú, mivel a hátterük nagyon sokféle lehet. Például egy börtön oktató 
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magabiztosabb lehet a tanulási tevékenységek facilitálásában, de nem feltétlenül 

rendelkezik tapasztalattal a sporttevékenységek lebonyolításában.  

• 5. kérdés: Ennek a kérdésnek az a célja, hogy megragadjon minden olyan 

további tartalmat, amelyet korábban nem terveztek az oktatók képzésében, 

vagy hogy foglalkozzon az oktatók által kifejezett aggályokkal. Nincs szigorú 

képlet arra vonatkozóan, hogy hogyan kell az oktató képzést lebonyolítani; ezért 

javasoljuk, hogy tartsunk meg nagyfokú rugalmasságot, hogy az oktatók 

visszajelzéseihez igazodni tudjunk.  

 

IV. lépés. Oktatói képzés - elméleti rész 

Az alábbi képzési területeknek az elméleti képzés részét kell képezniük: 

i. Miért a szociális és érzelmi kompetenciák? 

ii. Sportjátékok és a tanulást támogató lehetőségeik  

iii. AG4C pedagógia és tanulássegítés 

Ön szabadon választhatja meg a felhasznált erőforrásokat, a képzési módszereket vagy 

a képzési ütemtervet. Alkalmazkodnia kell az oktatók igényeihez, és tükröznie kell a 

módszertanról alkotott elképzeléseit. A különböző tartalmak és átadási módszerek 

integrálásához útmutatást talál a Kiegészítő források részben, ahol az AG4C projekt 

megvalósításának részeként tartott elméleti képzésről készült videofelvételt talál. 

 

V. lépés. Oktatói képzés - gyakorlati rész 

A játékok gyakorlati megvalósításához az alábbi tartalmakat kell figyelembe venni: 

a) Az AG4C játékok áttekintése (beleértve a kompetenciákat és a 

kompetenciaszinteket) 

b) A játékok végrehajtása 

c) Reflexió és értékelés 

A gyakorlati képzés során célszerű ismét egy sporttanárral együtt dolgozni a játékok 

bemutatásában. Továbbá, ha a képzésben részt vevő oktatók nem sporttanárok, vagy 

nincs tapasztalatuk a sporttevékenységek facilitálásában, további támogatást kell 

kapniuk a program végrehajtása során. 

A gyakorlati rész megtervezéséhez és lebonyolításához az AG4C mesterképzés 

videofelvétele a Kiegészítő források részben érhető el. Itt találja továbbá az AG4C 
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mobilalkalmazás videós bemutatóját, valamint egy videót, amely az összes 

kompetenciát és azok értékelését ismerteti. 

 

VI. lépés. A képzés utáni értékelés 

Az oktatók képzésének befejezése után a képzés utáni kérdőív (lásd a 2. mellékletet) 

célja annak megállapítása, hogy mennyire jól fogadták a képzést, és mennyire állnak 

készen a játékok közvetítésére: 

• 1. kérdés: Meghatározza, hogy mennyire értik a játék kivitelezését, és hogyan 

gondolkodnak a képzés során tanult legfontosabb dolgokról. Gyakran felteszi a 

kérdést: "Mit tanultál? ' arra ösztönzi a résztvevőket, hogy elmélkedésbe 

kezdjenek, és még egyszer tisztázzák maguk számára, hogy mit tanultak, és 

mely területeken van szükségük további támogatásra.  

• 2. kérdés: Az AG4C anyagoknak két célja van: 1) a sportjátékok bemutatása és 

2) a szociális és érzelmi kompetenciák fejlesztése mögötti pedagógia. Mindkettő 

egyformán fontos, és az oktató hátterétől függően (inkább pedagógiai, mint 

testnevelési háttér, vagy fordítva) az erre a kérdésre adott válaszok jelezhetik, 

hogy az oktatóknak milyen területeken lehet szükségük támogatásra a 

játékok megvalósításában. 

• Q3 ÉS Q4: A cél ismét annak felmérése, hogy az oktatók számára könnyű-e a 

játékok megvalósítása, de ezúttal figyelembe véve a felszerelés 

használatát/elérhetőségét, a játék adaptációit, a fiatalokkal való reflexiós 

foglalkozások lebonyolításának módját és a kompetenciák értékelését.  

• 5. kérdés: Értékeli, hogy az oktatók tisztában vannak-e a kiegészítő támogatás 

szükségességével, és kifejezik-e azt. Ha a játékok megvalósításától távolabb 

történik, a felfrissítő képzés mindig kiváló lehetőség az oktatók további 

támogatására.  

 

 

Tanulás Elősegítése a Fiatalok Számára 
 

Az AG4C Módszertan és Játékkártyák 
 
A program 18 aktív játékot tartalmaz három különböző szinten (szintenként hatot): 
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• Az 1. szintű játékok kevésbé összetett szociális és érzelmi kompetenciákat 

igényelnek; 

• A 2. szint hídként szolgál az 1. szinten megalapozottak megszilárdítására és 

fejlesztésére; 

• A 3. szint vagy több kompetenciát, vagy magasabb nehézségi szinten 

alkalmazott kompetenciákat igényel. 

Az AG4C közös tanfolyam tantervében és kézikönyvében talál egy javasolt haladási 

tervet, hogy a játékokat a saját környezetében dolgozza fel. Arra bátorítjuk azonban az 

oktatókat, hogy a csoporttól és annak jellemzőitől függően rugalmasan közelítsék meg 

a témát. Minden játékhoz teljes körű útmutató tartozik, amely tartalmazza a játék célját, 

az esetleges szabályokat, valamint a felszerelés és a létesítmény követelményeinek 

áttekintését.   

Talál egy hasznos részt arról is, hogyan lehet a játékokat hozzáférhetőbbé vagy nagyobb 

kihívást jelentőbbé tenni, attól függően, hogy milyen jellegű csoporttal dolgozik. 

Mindezek mellett minden játékhoz tartozik egy sor irányított reflexiós kérdés, amelyeket 

akár a játék során, akár azt követően használhat. Minden játékhoz tartozik egy QR-link 

egy rövid videóhoz, amely a játék menetét mutatja be; ez segít az oktatóknak jobban 

megérteni a játék felépítését és végrehajtását, ha szükségük van rá. 

A 2. rész: Mesterképzés része az alábbi videón érhető el: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Videó 1. Mesterképzés rész. 

https://www.youtube.com/embed/V4kbJ9vnKRU?feature=oembed
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Az egyes játékkártyák hátoldalán a kompetenciák áttekintése látható - ez emlékeztetőül 

szolgál az oktatók számára. Mégis azt javasoljuk, hogy a fiatalok ismerkedjenek meg 

ezekkel a kompetenciákkal és azzal, hogy a gyakorlatban hogyan néznek ki, hogy 

elkezdhessék önértékelésüket. Ezt a program kezdetén meg lehetne osztani (lásd a 3. 

fejezetet), és emlékeztetőket lehetne hozzáadni az egyes foglalkozások kezdetén.   

A kártya alján egy értékelő rácsot is láthat, amely lehetővé teszi az oktató vagy a fiatal 

számára, hogy értékelje a játékban nyújtott teljesítményét: 

• Megalapozott szint: egyértelműen és következetesen bizonyítja a kompetenciát. 

• Fejlettebb szint: időnként kompetenciát mutat, de nem következetes. 

• Fejlődő szint: ritkán vagy soha nem mutatja a kompetenciát. 

Az AG4C weboldalán elérhető rövid videó segít megérteni ezeket a kompetenciákat a 

gyakorlatban. 

 

Az AG4C Mobilalkalmazás 
 

Az erőforráshoz kapcsolódóan elkészült az AG4C App, amely támogatja az átadást. Az 

alkalmazás teljes hozzáférést biztosít a játékok minden részletéhez, valamint útmutatást 

nyújt a teljes program megvalósításához és irányításához, beleértve az értékelés 

nyomon követését és a fejlődési jelentéseket. 

Az alkalmazás részletes felhasználási esetét az AG4C kézikönyv tartalmazza, de 

összefoglalva az alkalmazás főbb jellemzői a következők: 

• Hozzáférés a játékokhoz és a játékkártyák teljes tartalmához 

• Lehetővé teszi csoportok létrehozását és résztvevők beírását (életkor és nem 

hozzáadása). 

• Értékelje az csoportokat és/vagy a résztvevőket a meghatározott kompetenciák 

alapján, figyelembe véve a játékkártyákon említett 3 szintet. 

• A tanulók szociális és érzelmi kompetenciáit a Warwick Edinburgh Mental 

Wellbeing Scale (WEMWBS) segítségével lehet felmérni, mind az AG4C 

eszközök használata előtt, mind a játék- és tevékenységprogram befejezése 

után. 

• A tanulók két minőségi kérdésre adott válaszai is rögzíthetők az alkalmazásban.  

• Egyéni és csoportonkénti átlagos jólléti pontszám grafikonok készítése 
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Az alkalmazást iOS esetén az Apple Store-ból, Android esetén pedig a Google Play 

áruházból töltheti le. 

 

 

AG4C Játékok Megvalósítása - Tippek és Tanácsok 

Oktatóknak 

• Legyen tekintettel a fiatalok műveltségi szintjére. Egyeseknek nehézséget okozhat 

az olvasás, az írás, az információ, az írott szöveg vagy az utasítások megértése és 

dekódolása. Az oktatóknak biztosítaniuk kell, hogy megfelelően felmérjék és előre 

jelezzék ezeket a problémákat, és megfelelően támogassák a fiatalokat.  

 

• A fiataloknak megfelelő érzéket kellene kapniuk arról, hogy mi az a (társadalmi-

érzelmi) kompetencia, legalábbis nemzeti szinten. Ez különösen fontos a 

WEMWBS értékelésével összefüggésben, ahol a fiataloknak olyan állításokat 

kellene értékelniük, mint például "Mostanában magabiztosnak érzem magam"; ez 

pszicho-emocionális hátterük miatt nehéznek bizonyulhat számukra. Egy olyan 

egyén számára, akinek egész életében a magabiztosság ellenkezőjét tapasztalta, 

kihívást jelenthet, hogy személyesen azonosítsa ezt az érzést, és így pontosan 

értékelje azt.  

 

• A reflexió létfontosságú lépés a játék megvalósításában, és a játékkártyákon 

található irányított kérdések alapján a játék befejezése alatt vagy után is 

elvégezhető. Az oktatókat továbbá arra ösztönözzük, hogy a játékok végrehajtása 

előtt tervezzenek reflexiós tevékenységeket vagy megbeszéléseket, ahogyan azt az 

alábbi utolsó fejezetben javasoljuk. Ezeknek a reflexióknak a jelen dokumentum 

elméleti fejezetében kiemelt néhány alapelvvel összhangban kell történniük: pozitív 

kapcsolatok kiépítése (biztonságos és lehetővé tevő környezet megteremtése) -> 

tudatosság (annak megértése, hogyan fejlődnek a kompetenciáik) -> felhatalmazás 

(a tanulók átveszik az irányítást a tanulásuk felett) -> transzfer (hogyan 

cselekedjenek és hogyan érjenek el kézzelfogható változásokat az életükben). 

  

https://apps.apple.com/tt/app/ag4c/id1597289801
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubi.ag4c
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubi.ag4c
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A Fiatalok Szociális és Érzelmi Kompetenciáinak 

Fejlesztése 

 

A projektpartnerek által készített State of the Art elemző jelentésben végigvesszük a 

kutatásokban talált főbb érveket, amelyek e kompetenciák fejlesztését támogatják: 

• A kisgyermekek szociális és érzelmi kompetenciája egyértelműen összefügg a 

felnőttkori pozitív eredményekkel és az általános népesség magasabb szintű 

jólétével; ezek a kompetenciák általában magasabb iskolai teljesítményt és 

sikeres karrierutat is eredményeznek. 

• Ezek a kompetenciák általában magukban foglalják az érzelmek 

szabályozásának, a társas kapcsolatok kezelésének és a felelős 

döntéshozatalnak a képességét, amelyek mind védőfaktorok lehetnek a 

változások kezelésében és a tanulmányi siker előrejelzői. 

• Ezek a szociális és érzelmi kompetenciák biztosítják a gyermekek és fiatalok 

számára a biztonságos, bizalomteljes kapcsolatok kialakításához, a kitartáshoz, 

a problémamegoldáshoz, az érzelmi intelligencia és az önismeret bizonyításához 

szükséges készségeket, valamint a kedvezőtlen helyzetekben való helytállás 

képességét. 

• E készségfejlesztés hiánya vagy késedelme rosszabb tanulmányi 

eredményekkel, a felnőttkori pénzügyi stabilitás csökkenésével és a 

bűnelkövetés valószínűségének növekedésével jár együtt. 

• Ezek a készségek általában nagyon fiatal gyermekeknél fejlődnek ki, akik olyan 

érzékeny gondozási és nevelési tapasztalatokat szereztek, amelyek lehetőséget 

biztosítottak arra, hogy a gyermekek motiváltak és hajlamosak legyenek a fejlődő 

készségeik gyakorlására. 

Az Önök környezetében élő fiatalok esetében a családi, társadalmi-gazdasági, oktatási 

és egyéb háttérrel kapcsolatos kérdések nem mindig állnak tökéletes összhangban, 

hogy megteremtsék az e kompetenciák fejlesztéséhez szükséges optimális feltételeket. 

Az általános népességhez képest a törvénnyel konfliktusba került fiatalok esetében a 

család szétesése, a szegénység, a társadalmi osztály és egyéb körülményes helyzetek 

problémái mellett a kábítószer- és alkoholfogyasztás nagyobb gyakorisága, valamint a 

https://www.activegames4change.org/f337oldal.html
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mentális egészségügyi problémák és a tanulási nehézségek magasabb aránya is 

nagyobb. 

Ezeket súlyosbítják az olyan további érzelmi problémák, mint a szorongás és a 

depresszió, a viselkedési problémák, valamint a nyelvi és kommunikációs nehézségek, 

amelyek szintén gyakrabban fordulnak elő. Ez azt mutatja, hogy az ifjúsági 

igazságszolgáltatási rendszerben lévő fiatalok kevésbé fejlett szociális, érzelmi vagy 

állampolgári kompetenciákkal rendelkeznek. Ez magyarázatot adhat arra, hogy például 

az érzelmi műveltség, az önismeret és a szabályozás hiányában miért tanúsítottak olyan 

kockázatvállaló magatartást, amelyre hajlamosabbak. A szociális, érzelmi és 

állampolgári kompetenciák fejlesztése befolyásoló készségek lennének az ifjúsági 

igazságszolgáltatási rendszerben részt vevő fiatalok számára.  

 
 

Az Aktív Játékokban és Sportokban Rejlő 

Lehetőségek 

A sporttevékenységek pozitívan befolyásolják az egyének pszichológiai, kulturális és 

viselkedésbeli fejlődését, valamint az elvárt fizikai fejlődést. A sport és a testmozgás 

beágyazása a kompetenciafejlesztésbe segíthet abban, hogy ezek a fiatalok újra 

bekapcsolódjanak a tanulásba. A bűncselekményt elkövető fiatalok úgynevezett "nagy 

távolságot" tartanak az oktatástól és a tanulástól. Az ő visszavezetésük attól függ, hogy 

kevésbé formális és fenyegető interakciós és tanulási módokat használnak-e, mint 

például az aktív játékok.  

Az ActiveGames4Chance módszertan megvalósítása során ezek azok a szociális és 

érzelmi kompetenciák, amelyekkel az AG4C játékok megvalósítása során dolgozni fog: 

• Öntudatosság: Az önismeret az a gondolkodási készség, amely az egyén azon 

képességére összpontosít, hogy pontosan meg tudja ítélni teljesítményét és 

viselkedését, és megfelelően tud reagálni a különböző szociális helyzetekre. Az 

önismeret segít az egyénnek ráhangolódni érzéseire, valamint mások 

viselkedésére és érzéseire. 

• Önmenedzselés: Az önmenedzselés azt a képességet jelenti, hogy egy személy 

képes szabályozni a tevékenységét a képzők kevés beavatkozásával vagy 

anélkül. Ez magában foglalja azt, hogy akkor is a feladatnál marad, ha zavaró 
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tényezők vannak jelen, és hogy helyes döntéseket hoz a cselekvésekkel és 

viselkedéssel kapcsolatban. 

• Felelősségteljes döntéshozatal: A felelős döntéshozatal magában foglalja a 

különböző érdekelt felek (más emberek) véleményét figyelembe vevő, átgondolt 

döntések meghozatalát, a döntéshozatali folyamat mögött álló világos 

indoklással.  Ez magában foglalhatja mások véleményének vagy véleményének 

kikérését. 

• Kapcsolati készségek: A kapcsolati készségek olyan készségekre, 

eszközökre, tudásra és megértésre utalnak, amelyekkel kapcsolatot hozhatunk 

létre, kommunikálhatunk, fejleszthetünk, bővíthetünk, bízhatunk és 

fenntarthatunk. Ez magában foglalja a különböző hátterű egyének széles körével 

való hatékony együttműködést. 

• Társas tudatosság: A társas tudatosság azt jelenti, hogy ismerjük és érezzük a 

körülöttünk lévő embereket, és a leghatékonyabban és legmegfelelőbben lépünk 

velük kapcsolatba. Ez magában foglalja a különböző nézőpontok empátiáját és 

annak mérlegelését, hogy mások hogyan értelmezhetik a cselekedeteinket. 

A fenti kompetenciák meghatározásakor a CASEL-keretrendszerre azért esett a 

választás, mert a kutatás, a szakpolitika és a gyakorlat közötti kapcsolatokat a különböző 

szakértői körökkel - köztük gyakorlati szakemberekkel, egyetemi oktatókkal és politikai 

döntéshozókkal - együttműködő megközelítéssel támasztja alá. Ez a keretrendszer 

tükrözi a joggal és akarattal konfliktusba került fiatalokkal kapcsolatos szakirodalomban 

azonosított kompetenciákat. Ez a keretrendszer fogja alátámasztani a projektben 

tervezett aktív játékokat. Ez a keret az Európai Bizottság (2006) által meghatározott és 

2018-ban frissített nyolc kulcskompetencia közül háromnak is megfelel: Tanulás 

tanulása, szociális és polgári kompetenciák, valamint kezdeményezőkészség és 

vállalkozói készség. 

A Warwick-Edinburgh jólléti skálát (WEMWBS) e kompetenciák "legjobb 

illeszkedésként" történő értékelésére hozták létre. Ezt az ingyenes eszközt eredetileg a 

jóllétet érintő programok és beavatkozások hatásának nyomon követésére tervezték. 

Ezen túlmenően ezt a skálát már validálták multikulturális használatra. Ez egy 

standardizált skála, amely 14 önbevallásos Likert-skála szerinti kérdést tartalmaz, és 

gyorsan és egyszerűen kezelhető akár papíron, akár az alkalmazáson keresztül.   

https://casel.org/wp-content/uploads/2020/12/CASEL-SEL-Framework-11.2020.pdf
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A WEMWBS-skála átadása mellett a tanulóknak a játékok befejezése után két kérdésre 

kell válaszolniuk, hogy további részleteket tudjanak megadni a szociális és érzelmi 

kompetenciák fejlődéséről. Ez a két kérdés az alábbiakban látható: 

1. Hogyan segített a másokkal való együttműködés a játék végcéljának 

elérésében?  

2. Hogyan sikerült leküzdeni a játékokkal kapcsolatos nehézségeket a végcél 

elérése során? 

 

Hozzáférhet az 1. részhez: Mesterképzés elméleti része az alábbi videón: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az AG4C Módszertan Pedagógiája 

Az oktató szerepe az AG4C program sikere szempontjából kiemelkedő fontosságú, és 

szeretnénk útmutatást nyújtani Önnek a játékok lebonyolítási stílusával kapcsolatban. 

Az alábbi ábra az egyes játékok átadási módját mutatja be. 

Videó 2. Mesterképzés elméleti része. 

https://www.youtube.com/embed/w__REzkT0iI?feature=oembed
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A tanulássegítői szerepben való segítéshez számos segítői technika hasznos lehet; az 

alábbi táblázat ezeket emeli ki néhány példával és tanáccsal (Berry & Hodgson, 2011). 

Moderációs technikák 

A tapasztalat 

nevében beszélve 

Fókuszáljanak a kritikus eseményekre, hogy 

gondolkodásukat irányítsák; az oktató a játék fókuszához 

kapcsolódó visszajelzést ad a csoportoknak vagy 

egyéneknek. 

Eligazítás vagy 

csatornázás 

A résztvevők maguk idézik fel és értékelik a kritikus 

eseményeket. Tegyen fel nyílt kérdéseket, hogy irányítsa 

a beszélgetést, és több személy véleményét is 

megszerezze. 

Frontloading 

Figyelmeztesse a résztvevőket egy bizonyos fókuszra a 

játék előtt.  Ez vonatkozhat valamire, amivel a korábbi 

feladatokban küszködtek, vagy egy alapvető 

játékkompetenciára.  

1. A játék 
bemutatása, 
beleértve a 
célokat és a 
szabályokat

2. Lehetővé teszi a 
tanulók számára, 
hogy minimális 
beavatkozással 

felfedezzék a játék 
megoldásait

3. A résztvevők 
cselekvés közbeni 

reflexiójának 
ösztönzése

4. Ismételjük meg a 
játékot a csoport 

igényeihez igazodó 
módosításokkal

5. A játék utáni 
reflexió a kártyán 

található 
útmutatás 

felhasználásával

Ábra 2. Az egyes játékok szállítási módja. 
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Keretezés 

Az oktatók segíthetnek a résztvevőknek összekapcsolni a 

játék jelentős eseményeit és a mindennapi életüket. Ez 

kulcsfontosságú az átadáshoz.  

Hagyja, hogy a 

tapasztalat 

önmagáért beszéljen 

A résztvevők önmagukra reflektálnak, az oktató kevés 

vagy semmi közreműködésével. Különösen hasznos a 

program utolsó szakaszaiban. 

 

 

Ahogy az oktató és a tanulók kompetensebbé válnak ebben a megközelítésben, úgy 

csökken a konfliktuskezelés és az oktató beavatkozásának szükségessége, a tanulók 

nagyobb önállóságot nyernek a tanulásban, és kompetenciáik fejlődése is fokozódik. 

 

Ismerjük a különböző kontextusokat és egyéneket, akikkel a program végrehajtása 

során együtt fog dolgozni. Ezt szem előtt tartva arra bátorítjuk, hogy szükség esetén 

alkalmazkodjon, és adott esetben használja szakmai ítélőképességét, de hagyja, hogy 

a fenti elvek vezéreljék a döntéshozatalban. 

 

Az AG4C keretében alkalmazott tanítási módszerek számos jól kutatott pedagógiai 

megközelítésen alapulnak: A személyes és társadalmi felelősségvállalás tanítása 

(Hellison, 2010), a pozitív ifjúságfejlesztés (Lerner, 2004) és a kalandalapú tanulás 

(Sutherland, Stuhr & Ayvazo, 2016).  

 

 

Személyes és Társadalmi Felelősségvállalás Tanítása 

Ez az, amit konstruktivista pedagógiának nevezünk, ahol a tanulók a saját tanulásukért 

felelős döntéshozók. 
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• Pozitív kapcsolatok: Az oktatóknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, 

hogy pozitív kapcsolatokat építsenek ki a résztvevőkkel; az olyan egyszerű 

cselekedetek, mint például az, hogy megkérdezik, hogy van valaki, vagy időt 

szánnak arra, hogy többet tudjanak meg róla, bizalmat alakítanak ki a személyzet 

és a fiatalok között. A résztvevők közötti pozitív kapcsolatokat is ösztönözni kell, 

elősegítve a befogadást, a részvételt és a tiszteletet a csoporton belül. 

• Tudatossági beszélgetések: A fiataloknak tudatosítaniuk kell a program által 

fejleszteni kívánt kompetenciákat.  A tudatossági beszélgetésekre a játékok előtt, 

alatt és után kerülhet sor, és arra kell törekedniük, hogy a résztvevők megértsék, 

hogyan fejlődnek az egyes kompetenciákon belül. 

• Fokozatos felhatalmazás: Az átadás korai szakaszában várhatóan az 

oktatóknak vezető szerepet kell vállalnia, és szigorúbbnak kell lennie a 

megközelítésben.  Mindazonáltal számos játék a fiatalok problémamegoldó 

készségeire támaszkodik a siker érdekében. Az oktatóknak tehát ügyelniük kell 

arra, hogy ne alkalmazzanak irányító megközelítést, és inkább vezető szerepet 

töltsenek be. A program előrehaladtával az oktatóknak képesnek kell lennie arra, 

hogy inkább segítő szerepet vállaljon, és csak akkor avatkozzon be, ha 

biztonsági aggályok merülnek fel, vagy ha a játék túlságosan eltért a helyes 

iránytól.  

Ábra 3. Konstruktivista pedagógia. 
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• Áthelyezés: A fiataloknak képesnek kell lenniük arra, hogy lássák, a játékban 

kifejlesztett kompetenciákat hol lehet használni a tágabb életben a biztonságos 

környezeten belül és azon kívül.  A program reflektív elemei itt létfontosságúak; 

az oktatóknak arra kell bátorítaniuk a fiatalokat, hogy hozzák létre ezeket a 

kapcsolatokat, és kötelezzék el magukat a játékon kívüli tevékenységek mellett. 

 
 

Pozitív Ifjúsági Fejlesztés 
 
A pozitív ifjúsági fejlődés (PYD) öt C modellje a PYD keretrendszere, amely öt olyan 

pszichológiai, viselkedési és szociális jellemzőt vázol fel, amelyek azt jelzik, hogy a 

fiatalok boldogulnak, és ha az öt C magas szinten fejlődik, akkor végül egy hatodik C-t 

eredményez, amely az önmagukhoz, a közösséghez és a társadalomhoz való 

hozzájáruláshoz kapcsolódik. A PYD öt Cs modellje, amely közel három évtizedes 

fejlődéstudományi kutatásokon alapul, napjainkban a PYD egyik legelfogadottabb 

elmélete. A modell azokra a pozitív tulajdonságokra összpontosít, amelyek lehetővé 

teszik a serdülők számára, hogy produktív és egészséges életet éljenek, és olyan módon 

járuljanak hozzá a világhoz, amely hasznára válik önmaguknak, családjuknak és 

közösségeiknek, valamint a civil társadalomnak. 

 
A PYD-modell szerint a 4. ábrán szereplő C-

k mindegyikére a következő 

meghatározások vonatkoznak: 

• Kompetencia: pozitív megítélése az 

egyén tevékenységének bizonyos 

területeken, beleértve a szociális, 

tudományos, kognitív, egészségügyi 

és szakmai területeket. A szociális 

kompetencia az interperszonális 

készségekre (pl. konfliktuskezelés) 

vonatkozik. A kognitív kompetencia a 

kognitív képességekre (pl. 

döntéshozatal) vonatkozik. Az 

akadémiai kompetencia az iskolai 
Ábra 4. A pozitív ifjúsági fejlődés (PYD) öt Cs 

modellje. 
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teljesítményre vonatkozik, amelyet részben az iskolai jegyek, a jelenlét és a 

teszteredmények mutatnak. Az egészségügyi kompetencia magában foglalja a 

táplálkozás, a testmozgás és a pihenés használatát a fittség megőrzése 

érdekében. A szakmai kompetencia magában foglalja a munkaszokásokat és a 

pályaválasztási lehetőségek feltárását. A hatékony vállalkozói készségek a 

szakmai kompetencia egyik példája lehetnek. 

 

• Bizalom: az általános pozitív önértékelés és az önhatékonyság belső érzése. 

 

• Kapcsolat: az emberekhez és intézményekhez fűződő pozitív kötelékek, 

amelyek az egyén és társai, családja, iskolája és közössége közötti cserékben 

tükröződnek, és amelyekben mindkét fél hozzájárul a kapcsolathoz. 

 

• Karakter: a társadalmi és kulturális normák tiszteletben tartása, a helyes 

viselkedés normáinak birtoklása, a helyes és helytelen (erkölcs) érzékelése, 

valamint a feddhetetlenség. 

 

• Gondoskodás/szánalom: együttérzés és empátia mások iránt. 

 

• Hozzájárulás: az önmagához, a családhoz, a közösséghez és a civil társadalom 

intézményeihez való hozzájárulás. 

 

 
 

Kalandpedagógia 
 

• Szekvenálás: 

o Van egy javasolt sorrend a tevékenységeknek, de ez a csoport jellegétől 

függően rugalmas: kommunikáció ->, együttműködés -> bizalom -,> 

problémamegoldás. 

o Megfelelő sorrendben történő végrehajtás esetén pozitív hatással van a 

csoportkohézióra. 
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• Ismerd meg a résztvevőidet: 

o A csoportok jellemzői mindig eltérőek lesznek; az, hogy egy csoport 

hogyan reagál egy tevékenységre, nagyon eltérő lehet. 

o Legyen készenlétben néhány differenciálási módszer. 

o A folyamatos reflexió segít megítélni, hogy a csoportok mikor állnak 

készen a következő kihívásra/tevékenységre. 

o Ha olyan kihívások elé állítjuk a csoportot, amelyekre még nem áll 

készen, az pusztító hatású lehet. 

 

• Segítsen, ne diktáljon: 

o Magyarázza el a célt és a szabályokat (a biztonságot is), majd lépjen 

hátra. 

o Szükség esetén összpontosítson vagy irányítson újra. 

o Hagyja, hogy a tanulók végigdolgozzák a tevékenységet - tapasztalati 

tanulás. 
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Tegye Láthatóvá a Tanulást 
 
A fiatalkorúak számára a fiatalkorúak igazságszolgáltatási sporttevékenységeit gyakran 

szabadidős tevékenységként tervezik és hajtják végre, és nem feltétlenül a tanuláson 

van a hangsúly. Ez a megközelítés akkor érvényes, ha a rekreáció a program vagy 

tevékenység kifejezett célja. Ugyanakkor az is igaz, hogy még az olyan beágyazott 

tanulási programok esetében is, mint az AG4C, kimarad a tanulás része. Az a tény, hogy 

a tanulás be van ágyazva a sporttevékenységekbe, nem teszi azt másodlagossá. Ez az 

AG4C módszertan miértje, míg a sport része csak a hogyanja.  

Ezért az oktatók számára alapvető fontosságú, hogy ne feledjék, az AG4C módszertan 

középpontjában nem csupán a játékok megvalósítása áll, hanem a tanulás tágabb 

értelemben vett koncepciójának kialakítása is. Ez pedig úgy érhető el, hogy a tanulást 

tudatosan, szándékosan és explicit módon tesszük meg. Nagyon gyakorlatiasan ez a 

következőket foglalhatja magában: 

• A szociális és érzelmi kompetenciák az egyén legláthatatlanabb kompetenciái 

közé tartoznak. Azonosításukhoz, fejlesztésükhöz és értékelésükhöz pedig 

nagyfokú pedagógiai jártasságra van szükség. Ezért létfontosságú, hogy az 

oktató képzés megfelelően foglalkozzon ezzel a témával, és ebben az esetben e 

kompetenciák fejlesztését a tanulási folyamat eredményének tekintsük. A 

kompetenciákat a gyakorlatban bemutató videó az AG4C honlapján található. 

• A fiatalok támogatása a teljes folyamat során, hogy tudatos tanulókká váljanak: 

ezeknél a fiataloknál jelentős távolság van az oktatás és a tanulás között, ezért 

mindenekelőtt meg kell próbálnunk csökkenteni ezt a szakadékot. Ez azt jelenti, 

hogy újra bevonjuk őket a tanulásba. Ezt pedig csak úgy tehetjük meg, ha 

világossá (és szándékossá) tesszük, hogy "azért vagyunk itt, hogy tanuljunk, és 

ez így fog történni".  

• Ha meg akarjuk tanulni, hogyan lehet jó kapcsolatokat kialakítani másokkal, 

először is beszélnünk kell arról, hogy mit jelentenek a jó kapcsolatok, és hogyan 

fogjuk megtanulni, hogyan kell ezt megtenni.  

• Feltéve, hogy a bizalom a tanulási folyamat egyik lehetséges eredménye, és azt 

kifejezetten mérni kívánja, akkor ugyanilyen explicit módon biztosítania kell, hogy 

a tanulók tudják, mit jelent a bizalom.  

Az oktatók felelőssége olyan tanulási környezet biztosítása, amelyben a résztvevők a 

lehető leghatékonyabban tanulhatnak, jól érzik magukat, és beleszólhatnak abba, hogy 



 

 
 

25 

mit és hogyan tanuljanak. Ez a megközelítés segít a tanulóknak abban, hogy átvegyék 

az irányítást a tanulásuk felett, és teljes jogú partnerekké váljanak a tanulási 

folyamatban. A tanulók bevonása már a kezdeti szakaszban segít biztosítani, hogy a 

program felkeltse érdeklődésüket és releváns anyagokat használjon. 

 

A Fiatalok Képessé Tétele Arra, Hogy Tudatos 

Tanulókká Váljanak 

A hátrányos helyzetű tanulókkal való munka során a pedagógiai folyamat legnagyobb 

kihívása az oktatástól és tanulástól való távolságtartásuk. Ahhoz, hogy újra bevonjuk 

őket a tanulásba, elengedhetetlen, hogy csökkentsük ezt a távolságot azáltal, hogy 

lehetővé tesszük a tanulók számára, hogy leküzdjék az iskolával és a tanulással 

kapcsolatos negatív tapasztalataikat. Ebben az értelemben a fiatalkorúak 

igazságszolgáltatásában tanuló tanulókat szélesebb körben kell segíteni a tanulási 

kompetenciájuk fejlesztésében és aktualizálásában. "A tanulás tanulható" ezeknek a 

csoportoknak is valósággá kell válnia.  

Ezeket a fiatalokat újra bevonjuk, és csak úgy csökkentjük a tanulástól való távolságukat, 

ha olyan tudatosságra ébresztjük őket, ahonnan döntéseket hozhatnak és 

cselekedhetnek életük fejlesztése és átalakítása érdekében. Ennek során a tanulókkal 

kapcsolatban a következők elérésére törekszünk: 

• Motiváció: A tanulás iránti érdeklődés és motiváció felkeltése  

• Lehetőségeik felismerése: A tanulók tudatosítása a rendelkezésükre álló 

lehetőségekről, amelyekkel tovább tanulhatnak és megváltoztathatják életüket. 

• Lehetőségeik és kompetenciáik felismerése: A tanulók segítése abban, hogy 

felismerjék és elismerjék meglévő erőforrásaikat és erősségeiket, és ötleteket 

dolgozzanak ki arra vonatkozóan, hogyan fejleszthetik azokat, illetve hogyan 

szerezhetnek újakat. 

• Felelősséget vállalva: A tanulók tanulásba való újbóli bekapcsolódásának 

elősegítése a személyes és társadalmi akadályok leküzdése érdekében  

• Készségek elsajátítása: A tanulók támogatása abban, hogy fejleszthessék 

készségeiket, és hogy a tanulási program védett környezetében új készségekkel 

és viselkedési formákkal kísérletezhessenek. 
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• Önértékelés: A tanulási tevékenységek arra törekszenek, hogy támogassák a 

tanuló önértékelését és az önhatékonyság érzését keltsék, ami alapvető 

előfeltétele a tanulási folyamat további részének. 

• A tanulási folyamatban való felhatalmazás: A tanulók képessé tétele arra, 

hogy autonóm tanulókká váljanak és magukévá tegyék a tanulásukat.  

Gyakran feltehetjük magunknak a kérdést: "Mi a tanulás?". Viselkedésváltozás vagy 

megértés? Egy folyamat vagy egyszerűen csak egy eredmény? A tanuláselméletek 

sokfélék, és mind más-más szemszögből vizsgálják a tanulást. De ha leegyszerűsítjük 

a dolgokat, akkor a tanulást két oldalról is vizsgálhatjuk: a tanulást mint folyamatot és a 

tanulást mint terméket. Az AG4C módszertanában mindkettő fontos, nem csak az, hogy 

a tanulók mit értek el a program vagy tevékenység végén, hanem az is, hogy milyen 

módon kapcsolódnak be újra a tanulásba. Nem csak az a célunk, hogy a tanulók új 

készségeket fejlesszenek ki vagy új ismereteket szerezzenek, hanem az is, hogy újra 

felfedezzék a tanulás örömét, és leküzdjék az oktatással és az iskolával kapcsolatos 

akadályokat és negatív tapasztalatokat. 

A tanulás mint termék: ebben az esetben a tanulás a viselkedésben bekövetkező 

változásként definiálható. Más szóval, a tanulást eredményként - valamilyen folyamat 

végtermékeként - közelítjük meg. Ez felismerhető vagy látható. Ennek a 

megközelítésnek az az erénye, hogy kiemeli a tanulás egyik lényeges aspektusát - a 

változást. Látszólagos egyértelműsége a kísérletek elvégzésekor is értelmet nyerhet. Ez 

azonban meglehetősen tompa eszköz. Például: 

• Szükség van-e arra, hogy az embernek teljesítenie kell ahhoz, hogy a tanulás 

megtörténjen? 

• Vannak-e egyéb tényezők, amelyek a viselkedés megváltozását okozhatják? 

• Az érintett változás magában foglalhatja a változás lehetőségét? 

 

A tanulás mint folyamat: Ebben az esetben a tanulás mint folyamat jelenik meg - azzal 

foglalkozunk, hogy mi történik, amikor a tanulás megtörténik. Ily módon a tanulásra úgy 

is gondolhatunk, mint egy olyan folyamatra, amelynek során a viselkedés a tapasztalatok 

eredményeként megváltozik. Az egyik fontos kérdés, amely felmerül, hogy az emberek 

mennyire tudatosak a történésekben. Tudatában vannak-e annak, hogy tanulnak - és 

ha igen, milyen jelentősége van ennek? 
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A különböző tudományágak (idegtudomány, pszichológia és epigenetika) legújabb 

kutatásai a hitrendszerek és gondolkodásmódok erejét vizsgálják, és azt, hogy ezek 

hogyan befolyásolják gondolkodásunkat, érzéseinket és cselekedeteinket. A tanulás 

tudatosítása, az ebben a folyamatban való felhatalmazás és a tanulás pozitív 

érzelmekkel való összekapcsolása (affektív tanulási kontextus) növeli annak az esélyét, 

hogy az emberek jobb eredményeket érjenek el egy tanulási programmal. 

Összefoglalva, ha egyszerűen elmondjuk, hogyan történik a tanulás, az több 

tanulást eredményez.  

Az AG4C program keretében az oktatók a játékok átadása előtt egy sor tanulási 

műhelymunkát tervezhetnek. Ez biztosítja, hogy a fiatalok: 

• Tudatosuljon a tanulás fontossága 

• A tanulási folyamat megértése 

• Nagyobb felelősséget vállalnak saját tanulásukért 

• Különböző tanulási helyzetek kritikus elemzése és összehasonlítása 

• Kiválasztják és megtervezik, hogy mit szeretnének tanulni 

• Mérjék a tanulásban elért előrehaladásukat 

• Életük és tanulási tapasztalataik átgondolása 

• A tanuláshoz való pozitív hozzáállás kialakítása 

• Motiváltak legyenek a folyamatos tanulási tevékenységekben való részvételre. 

A műhelyek megtartására nincs rögzített struktúra, és azt javasoljuk, hogy az oktatók a 

tanulók igényeihez igazodva alkalmazkodjanak. Az alábbi gyakorlatok azonban ötletet 

adnak arra, hogy milyen típusú tevékenységeket érdemes beépíteni az ilyen 

műhelymunkákba. 

 
 

1. gyakorlat Mi a tanulás? 

Tanulási 
eredmény 

Értsd meg, hogyan tanulunk új dolgokat, és hogyan értelmezzük 

az új ötleteket. 

Módszertan 

Gondoljon valamire, amit mostanában sikeresen megtanult, és a 

folyamat különböző szakaszaira. 

Például: 

Vezetni tanulni, öltözködni, saját autót szervizelni, videomagnót 

programozni, új nyelvet tanulni, új receptet főzni, új eljárást 

megtanulni a munkahelyen. 
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Ötleteket gyűjtsetek, és beszéljétek meg az új dolog 

elsajátításának különböző szakaszait. Az ötletek listája valahogy 

így nézhet ki: 

➢ Olvassa el az utasításokat a kezdéshez 

➢ Demonstráció egy kollégától vagy barátjától 

➢ Ellenőrizze, hogy minden szükséges dolog megvan-e a 

feladat elvégzéséhez 

➢ Tartsa kéznél az utasításokat 

➢ Gyakoroljon, amíg elégedett nem lesz az eredménnyel 

➢ Kérj visszajelzést arról, hogy mennyire voltál sikeres, pl. a 

család élvezte-e 

➢ Az étkezés, autó simán fut, beszélt az új nyelven, felügyelő 

➢ Elégedett a munkával, letette a vezetői vizsgát 

Utána gondolja át, mi segített abban, hogy sikeresen elvégezze a 

tevékenységet: 

➢ Voltak egyértelmű utasítások, amelyekre hivatkozhatott? 

➢ Voltak hasonló tapasztalataid, amelyek megkönnyítették a 

tanulást? 

➢ Hasznosak voltak a mások visszajelzései? 

➢ Kérdezett tanácsot barátoktól vagy kollégáktól? 

➢ Gyakoroltál? 

Hogyan 
értékeljük 

magunkat? 

Ha a fenti kérdések bármelyikére igennel válaszolt, akkor már 

valamennyire érti, miről szól a tanulás, és hogyan lehet hatékony 

tanuló. 

 
 

2. gyakorlat Tanulás, memorizálás és megértés  

Tanulási 
eredmény 

Megértjük, hogyan működik a memória, és mi a különbség a 

tanulás és a memorizálás között. 

Módszertan 

Olvassa el az alábbi tevékenységek listáját. A tanulásuk során 

bemagolni, megérteni vagy csinálni kell őket? 

Most az alábbi mondatok mindegyikénél jelölje be az M., U. vagy 

D. jelölést: 

1. Tanuld meg a szorzótáblákat. 

2. Írj egy történetet. 
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3. Tervezzen levelet. 

4. Tanulj meg biciklizni. 

5. Süssön tortát. 

6. Magyarázza el az euró előnyeit 

7. Tervezze meg egy kert vetési programját. 

8. Magyarázza meg, hogy miért hagyták ott egyes fiatalok az 

iskolát. 

9. Adatbázis létrehozása számítógépen. 

10. Töltse ki a jelentkezési lapot. 

Hogyan 
értékeljük 

magunkat? 

Gondoljunk csak vissza néhány, a közelmúltban elvégzett 

munkára. Az elménk nem tud minden részletet rögzíteni, hogyan 

próbáltuk tehát megtanulni? Mit csináltunk? Mennyire volt ez 

hatékony? Milyen más módszereket próbálnánk ki?  

 
 

3. gyakorlat Az iskolai tapasztalataim 

Tanulási 
eredmény 

Tisztázzuk a tanulásról és a tanulásról alkotott elképzeléseinket, 

elmagyarázzuk az oktató és a résztvevő szerepét, és tudatosítjuk 

a tanulás előtt álló esetleges akadályokat.  

Módszertan 

Gondoljon az "ISKOLA" szóra. 

 

➢ Mire emlékeztet? 

➢ Mit látsz? 

➢ Mit hallasz? 

➢ Mit érzel? 

Szánjon egy pillanatot arra, hogy végiggondolja ezeket a 

szempontokat. Ezután beszélje meg kollégáival és tanárával a 

következő kérdéseket: 

Mit vársz az oktatótól, ha valami újat tanulsz? 

➢  Mi az, amiért felelősséget szeretne vállalni? 

➢ Mit tanultál az iskolában, ami most is hasznodra válik? 

➢ Voltak-e olyan iskolai élményeid, amelyekről most úgy 

érzed, hogy akadályoztak a tanulásban vagy a 

fejlődésben? Ha igen, melyek voltak ezek? 

➢ Úgy érzed, hogy most már képes vagy tanulni? Meg tudja 

magyarázni, hogy miért? 

Hogyan 
értékeljük 

magunkat? 

Gondoljuk végig a következőket: 

➢ Hogy éreztük magunkat a gyakorlat során? 
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➢ Mi újat tanultunk magunkról és az iskolai 

tapasztalatainkról? 

 
 

4. gyakorlat Tanulni akarok 

Tanulási 
eredmény 

Átgondoljuk személyes céljainkat, és fontossági sorrendbe állítjuk 

őket. 

Kihívás 

Vegyen néhány kis papírlapot, és írjon mindegyikre egy-egy 

tanulási feladatot. A tanulási feladatoknak nem kell a tanulmányi 

vagy tananyaghoz kapcsolódniuk, hanem bármi lehet, amit meg 

akarsz tanulni.  

Például: 

➢ Autóvezetés 

➢ Úszás 

➢ Főzés 

➢ Új nyelv tanulása 

➢ Jól kijönni másokkal stb.  

Használjon kulcsszavakat vagy rövid mondatokat annak leírására, 

hogy mit szeretne megtanulni. Rendezze a tanulási feladatokat az 

Ön fontossági sorrendjébe, és beszélje meg a következő kérdést: 

Milyen típusú tanulási feladatok vannak? Vannak-e 

készségfejlesztés, új ismeretek megszerzése és személyes 

fejlődés? 

Hogyan 
értékeljük 

magunkat? 

Gondolkodjunk el a gyakorlaton: 

➢ Mely részekkel voltál a legelégedettebb? 

➢ Milyen problémái voltak? 

➢ Mit tanultál ebből a tapasztalatból, amit újra tudsz 

használni? 
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1. Függelék. Az Oktató Képzés Folyamatábrája 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felfrissítő 
képzés 

Folyamatos 
támogatás a 

pedagógusoknak 

AG4C 
pedagógia 

Reflexió és 
értékelés 

Sport játékok 
& tanulás 

Játékok 
végrehajtása 

Szociális és érzelmi 
kompetenciák 

AG4C 
játékkártyák és 
tevékenységek 

IV. Elmélet V. Gyakorlat 

OKTATÓ KÉPZÉSI 
FOLYAMAT 

II. Az oktató 
képzés 

megtervezése 

Sport 
tanár 

I. Mesteredzői 
önképzés 

Útmutató 
oktatóknak és 
oktatóknak & 

AG4C eszközök 

További 
támogatás az 

AG4C 
partnerségi 

kapcsolattartó-
tól 

III. A képzés 
előtti 

értékelés 

VI. A képzés 
utáni 

értékelés 
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2. Függelék. Oktatói Felmérés 

Előképzés 

 

1. Mennyire érzi fontosnak az AG4C tevékenységekben fókuszált szociális és 

érzelmi kompetenciákat az Ön intézményében lévő fiatalok számára? 

1   2  3    4  5 

Egyáltalán nem.       

 Nagyon 

 

2. Mennyire érzi magát biztosnak abban, hogy fel tudja ismerni ezeket a szociális 

és érzelmi kompetenciákat a tanulókban? 

1   2  3    4  5 

Egyáltalán nem.       

 Nagyon 

3. Milyen elvárásai vannak a képzés tartalmával kapcsolatban? 

a. Felkészülni a játék végrehajtására? 

 

1   2  3    4  5 

Egyáltalán nem.       

 Nagyon 

 

b. Átadja a játékokat a tanulóknak? 

1   2  3    4  5 

Egyáltalán nem.       

 Nagyon 

 

c. Támogatja Önt a játékok tanulói számára történő adaptálásában? 

1   2  3    4  5 

Egyáltalán nem  

       Nagyon 

4. Mennyire érzi magát biztosnak abban, hogy ilyen tanulási tevékenységeket tud 

nyújtani a fiataloknak az Ön környezetében? 

1   2  3    4  5 
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Egyáltalán nem.       

 Nagyon 

 

Miért?/ Miért nem? 

 

Mi segítene növelni az önbizalmadat? 

 

 

5. Az AG4C anyagának elolvasása után mit gondol, mi az, ami nem hiányozhat az 

oktató képzésből? És miért? 

 

Képzés Utáni 

1. A képzés növelte a megértését azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja a 

tevékenységeket a tanulókkal? 

 

1   2  3    4  5 

Egyáltalán nem.       

 Nagyon 

 

Három dolog, amit ezen az ülésen tanultál: 

1. 

2. 

3. 

 

Egy dolog, amiről többet szeretne megtudni: 

1. 

 

2. Támogatták-e az útmutató anyagok a következők megértését: 

a. hogyan kell adminisztrálni a játékokat/tevékenységeket? 

1   2  3    4  5 

Egyáltalán nem       

 Nagyon 
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b. milyen szociális és érzelmi kompetenciákat próbálnak támogatni a 

játékok/tevékenységek? 

1   2  3    4  5 

Egyáltalán nem.       

 Nagyon 

 

További megjegyzés: 

 

3. Az oktató képzés elvégzése után mennyire gondolja, hogy a játékokat könnyű lesz 

kezelni? 

1   2  3    4  5 

Egyáltalán nem.        Nagyon 

 

További megjegyzés: 

 

 

4. Mennyire hatékonyak a tevékenységkártyák a játékok/tevékenységek tanulóinak 

való átadásában? 

1   2  3    4  5 

Egyáltalán nem.        Nagyon 

 

További megjegyzés: 

5. Van-e további képzési igénye a tevékenységek és játékok megértésének és 

végrehajtásának támogatására? 

Igen/ Nem 

Ha nem, kérjük, részletezze: 
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3. Függelék. További Források Az Oktató 
Képzéshez 

AG4C Mesterképzés - Elméleti Rész 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AG4C Mesterképzés - Gyakorlati Rész 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/embed/w__REzkT0iI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/V4kbJ9vnKRU?feature=oembed
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