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KA3 - A szakpolitikai reform támogatása - Társadalmi befogadás az oktatás, 

képzés és ifjúságpolitika révén. Ez a jelentés a " Sport és Fizikai Tevékenységek 

Általi Tanulás Keretében az Állampolgári, Érzelmi, Szociális és E-Kompetenciák 

Fejlesztésének Tréning Programja" (ActiveGames4Change) projekt keretében 

készült, a 604730-EPP-1-2018-1-UK EPPKA3-IPI-SOC-IN számú támogatási 

megállapodás keretében, amelyet az Európai Bizottság pénzügyi támogatásával 

az Erasmus+ program keretében valósítottak meg. Ez a dokumentum kizárólag 

a szerző nézeteit tükrözi, ezért az Európai Bizottság nem vállal felelősséget az 

abban foglalt információk felhasználásáért. 

http://www.activegames4change.org/
mailto:ips@prisonsystems.eu
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Mi ez a Dokumentum? 

Üdvözöljük! 

Üdvözlöm! Ennek a kézikönyvnek az a célja, hogy segítse az oktatókat az 

ActiveGames4Change (AG4C) program megvalósításában, gyermekek és fiatalok 

részvételével. Ez az útmutató a Változások vezetése című útmutató és az Útmutató 

oktatóknak és oktatóknak című útmutató kiegészítője, amelyek az AG4C weboldalán 

találhatók. 

A kézikönyv 4 részre tagolódik: 

• 1. fejezet. A játékok és a megvalósítási folyamat 

• 2. fejezet. Esettanulmányok - Visszajelzések a pilotról 

• 3. fejezet. Az AG4C alkalmazás  

• 4. fejezet. Értékelési dokumentumok 

 

E dokumentum célja, hogy útmutatást adjon a pedagógusoknak az AG4C program 

végrehajtásához és megvalósításához. 

 

Az AG4C programot egy transznacionális projekt részeként fejlesztették ki különböző 

partnerekkel (IPS, Aproximar, BSafeLab/UBI, ANTER, CPIP, BAGázs, CESIE, Izmir 

Pártfogó Felügyelői Igazgatóság és FDIP) 7 európai országában, az Egyesült 

Királyságbeli Gloucestershire-i Egyetem (UoG) vezetésével. Célja, hogy aktív játékok 

és sport révén szociális és érzelmi kompetenciákat fejlesszen ki az ifjúsági 

igazságszolgáltatási rendszerben található fiatalokban. A partnerek együttműködtek 

egy módszertani keret és eszköztár kidolgozása érdekében, amely tartalmazza a 

teljes körű képzést és a kísérő útmutató kézikönyveket, hogy segítse a módszertan 

biztonságos környezetben történő végrehajtását az egyes országokban. A pilot projekt 

az UoG etikai titoktartási irányelvei, névtelenség és a visszavonási jog alapján valósult 

meg. Ennek alapján a körülményeket, illetve egyetlen személyt vagy fiatalkorút sem 

lehet beazonosítani. Minden visszajelzést és adatot biztonságosan tárolunk az 

adatvédelmi törvényeknek és az etikai eljárásoknak megfelelően. 

https://www.activegames4change.org/f337oldal.html
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Why Miért Van Erre Szükség? 
Az elmúlt évtizedekben egyre több olyan szakirodalom jelent meg, amely alátámasztja 

azt az elképzelést, hogy a kiszolgáltatott csoportok (például a törvénnyel konfliktusba 

került fiatalok) által végzett aktív játékok és sport tevékenységek a társadalmi-

érzelmi kompetenciák (pl. önszabályozás, társadalmi, etikai és erkölcsi kompetenciák) 

fejlődéséhez vezet. Emellett a sport és a testmozgás nemcsak a fiatalok testi 

egészségéhez, mentális egészségéhez és jólétéhez járul hozzá, hanem társadalmi 

befogadásukhoz, oktatásukhoz és foglalkoztathatóságukhoz is. 

 

A pedagógusok elmondták, hogy a játékok javították a fiatalok kompetenciáit, különösen 

az egymással való együttműködési képességüket. Azt is megtanulták, hogy a szabályok 

szerint játsszanak és a strukturált játékban maradjanak. Sok pedagógus kiemelte, 

hogy ha a játékok idővel megismétlődnének, akkor még jelentősebb lenne a 

hatásuk. 

 

 

 

 

 

 

A sportolás és a testmozgás nemcsak a fiatalok fizikai és mentális egészségéhez és 

jólétéhez járul hozzá, hanem társadalmi befogadásukhoz, oktatásukhoz és 

foglalkoztathatóságukhoz is.1 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 További információért látogassa meg a következő oldalt: A jelenlegi helyzetet bemutató beszámoló 

A sportok és játékok potenciálisan kihatnak ezek fejlődésére: 

01 

03 

02 

Szociális kompetenciák 

Etikai kompetenciák 

Morális kompetenciák 

1. ábra: A sportban és a játékokban rejlő lehetőségek a kompetenciák fejlesztésében. 

"Ennek a módszertannak nagyon pozitív hatása lesz, mivel elősegíti az 

együttműködést, valamint az érintett gyermekek szociális és kapcsolati 

készségeinek fejlesztését, mind személyes, mind csoportos szinten, 

emellett érzelmi jólétet is generál" 

Oktató Olaszországból 

https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/state_of_art_hn_v2.pdf
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Mire Alapul? 

Ez a dokumentum annak eredményeként készült, hogy a játékokat és tevékenységeket 

kipróbálták különböző európai országokban, szabadságukban korlátozott fiatalokon, 

nevezetesen az Egyesült Királyságban, Portugáliában, Romániában, Magyarországon, 

Olaszországban, Törökországban és Spanyolországban. Ezalatt bizonyítékokat 

gyűjtöttek arról, hogy a program sikeresen fejlesztette a szociális és érzelmi 

kompetenciákat a szabadságukban korlátozott gyermekek és fiatalok, valamint más, 

fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerével kapcsolatban lévő egyének között. 

 

Keretrendszer 
 
Köztudott, hogy a törvénnyel összeütközésbe kerülő gyermekek és fiatalok 

társadalmunk legkiszolgáltatottabb és leghátrányosabb helyzetű tagjai közé tartoznak. 

„A törvénnyel összeütközésbe kerülő fiatalkorúak" kifejezés minden olyan 18 év alatti 

egyénre vonatkozik, aki kapcsolatba kerül az igazságszolgáltatási rendszerrel. A 

törvénnyel összeütközésbe kerülő gyermekeket és fiatal felnőtteket engedetlennek vagy 

fenyegetőnek szokták ábrázolni, ám ezeket a sztereotípiákat meg kell kérdőjelezni1. Az 

AG4C módszertannal arra törekszünk, hogy fizikai aktivitás és aktív játékok révén 

fejlesszük a gyermekek és a fiatalok felnőttek szociális-érzelmi kompetenciáit a 

befogadás, az oktatás és a foglalkoztathatóság támogatására. A sportról, a játékokról és 

a fizikai tevékenységekről megállapították, hogy pozitív hatással lehetnek a szociális, 

érzelmi kompetenciákra, és ezáltal javíthatják a gyermekek és fiatal felnőttek hosszabb 

távú eredményeit és kilátásait. A társadalmi és érzelmi kompetenciák (lásd az alábbi 2. 

ábrán) azok, amelyekről a kutatások kimutatták, hogy további fejlesztést igényelnek, 

különösen a törvénnyel összeütközésbe kerülő gyermekek és fiatalok számára.

Önszabályo
-zás

Felelős 
döntés-
hozatal

Kapcsolati 
készségek

Társas 
tudatossá

g

Öntudatoss
ág

2. ábra: Az AG4C program által fejlesztendő öt kompetencia. 
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A Játékok Megvalósítása 

A projekt korábbi szakaszában kidolgozott, A jelenlegi helyzetet bemutató beszámoló az 

AG4C módszertan elméleti alapja. Ebben a jelentésben a partnerországokban 

folytatott legújabb kutatások és gyakorlatok eredményei találhatók a jogszabályokkal 

összeütközésbe kerülő fiatalok szociális, érzelmi, állampolgári és e-kompetenciáival 

kapcsolatban, valamint az, hogy ezeket a kompetenciákat hogyan lehet aktív játékok 

használatával fejleszteni. 

A beszámoló I. része áttekinti a szakirodalmat és a partnerországok jelenlegi 

szakpolitikai helyzetét ennek elérése érdekében. A II. részben elméleti és fogalmi 

bizonyítékokat mutatunk be, amelyek alátámasztják ezen kompetenciák fontosságát, 

főleg a partnerországokban a törvénnyel konfliktusba kerülő fiatalok karrierje 

szempontjából. Emellett megvizsgáljuk a szociális és érzelmi kompetenciák erősítésére 

használt aktív játékok használatát támogató szakirodalmat. 

A III. részben a kompetenciák fejlődésének értékelésére szolgáló eszközök 

kiválasztásának módszereit taglaljuk, valamint azokat a kontextuális nehézségeket, 

amelyekkel a fiatalkorú igazságszolgáltatási rendszerekben lévő fiatalokat bevonják az 

aktív játékokba, potenciálisan korlátozott környezetben. Mindezeket a szempontokat 

figyelembe vették az interaktív játékok és eszközök (például a jelen dokumentum 4. 

fejezetében részletesen leírt applikáció) kifejlesztésekor, amelyek segédeszközként és 

viszonyítási pontként szolgálnak a fiatalok kompetenciáinak fejlesztéséhez, valamint 

segítik az oktatót a módszertan egyszerű közvetítésében. 

 

Az alábbi, 1. ábra a pilot (javasolt) gyakorlati alapját mutatja be, amely leírja a 

kísérleti folyamatot és annak ütemtervét. Ez a következőket foglalja magában: 

• A "Oktatók képzésének újabb változata" – amely az oktatók elméleti képzéseit 

mutatja be; 

• A "A játékok megvalósítása" – amely a játékok szintjeinek megvalósítását mutatja 

be; 

• A "Visszajelzés és reflexió" – a fiatalok végső egyéni visszajelzéseit foglalja 

magába; 

• Az "Oktatók képzésének újabb változata" – az oktatók AG4C programmal 

kapcsolatos visszajelzésének és értékelésének felel meg.

https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/state_of_art_hn_v2.pdf
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Játékkártyák 

Az AG4C módszertanában 18 játék kártya szerepel, 3 szintre osztva (egyenként 6 játék, 

amint azt az 5. ábra mutatja). Kérjük, ne feledje, hogy a hangsúly a 

kompetenciafejlesztésen lesz, nem pedig a lejátszott játékok számán. 

Oktatóként csak ki kell választania a kívánt nyelvet az angol, portugál, spanyol, olasz, 

török, román és magyar nyelven elérhető weboldalon, hogy hozzáférjen a különböző 

nyelvű játékkártyákhoz. A játékkártyák letölthetők és kinyomtathatók (attól függően, hogy 

mi a leghasznosabb az Ön számára és a környezet, amelyben dolgozik). 

 

 

  

02 
 

03 
 

01 
 

Ugorjuk Át; Leguruló Labdák; Átkelés a Folyón; Szétszórt 
Labdák; Ponyva Fordítás; Csapatkihívások 

Játék Tervezés; Menekülőút; Invázió; Palack Játék ; 
Hanoi Tornyai ; Menedék Építése 

4 irányú röplabda; Saroklabda; Átkelés a Mocsáron; 
Fészekrablás; Menedék Építése; Pókháló 

 3. ábra: A játékok 3 szintre osztva 

https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/hungarian_version_levels_2.pdf
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Minden játékkártyán megtalálja az összes információt, amelyre szüksége van a 

játék levezetéséhez. 

A játékkártya címlapján a következő információkat találja: a kártya neve, a nehézségi 

szint, a játék áttekintése, a játék magyarázata, azaz maga a feladat. 

Ezután képeket lát arról, hogyan néz ki a játék vizuálisan: „Játéktér”, és hozzáférhet egy 

QR-kódhoz is, amely átirányítja Önt a játék lejátszásról készült rövid videóra, hogy még 

jobban megismerhesse azt. 

 

 Ezt követően leírást kap a játék kompetenciáiról és hogy ezek milyen szintűek az adott 

játéknál. A kártya hátoldalán további információkat talál a kompetenciákról, továbbá ezek 

különböző szintjeinek jellemzőiről. 

 Ezután a kártyán megtalálja a játékhoz szükséges eszközök listáját. Az eszközök 

kreatívan változtathatóak, ha az intézmény nem rendelkezik ugyanazokkal a 

felszerelésekkel. 
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 Ezután néhány javaslat következik különböző változatokra, hogy a játék minél jobban 

illeszkedjen a csoport szükségleteihez. Lehet egyszerűsíteni és/vagy másképp haladni 

a játékban. Ezek csupán javaslatok, ha úgy gondolja, hogy további változtatások 

lennének célszerűek, akkor azokat tegye meg szabadon. 

 

A Játékkártya első oldalának végén olyan kérdéseket talál, amelyeket feltehet a 

fiataloknak, hogy segítsék a Feldolgozást a játék folyamatáról, a tanultakról és hogy a 

résztvevők megfogalmazhassák véleményüket az átélt élményekkel kapcsolatban. 

Ez a rész kulcsfontosságú, amint azt már korábban is említettük. Az AG4C módszertan 

célja, hogy segítse a fiatalokat abban, hogy a sport és a játékok segítségével szociális 

és érzelmi kompetenciákat szerezzenek. Minden játék/foglalkozás után a reflexió 

elengedhetetlen ahhoz, hogy a fiatalok tudatában legyenek a társadalmi és érzelmi 

kompetenciák megszerzésének/jelenlétének. 
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Ezek a kérdések javaslatok, és előfordulhat, hogy a reflexiós beszélgetés más irányt 

vesz, ahol spontán módon érdemes reagálni a csoport igényeit figyelembe 

véve.progressing as you see fit to the group’s behaviour. 

A játékkártya hátoldalán megtalálja a játékhoz kapcsolódóan a kompetenciák 

meghatározását. 

 
Ezenkívül azt is megtudhatja, hogyan értékelheti a fiataloknál ezeket a kompetenciákat 

3 szint alapján: időnként megjelenő, fejlődő, jól begyakorlottan biztonsággal alkalmazott 
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Ugyanezt a felépítése az összes játékkártyának. Ezek lesznek az Ön eszközei az AG4C 

módszertan megvalósításához. Ezért figyeljen körültekintően ezen kézikönyv egyes 

fejezeteire, és bátran ossza meg kétségeit, kérdéseit azzal, aki a mesterképzést tartotta 

Önnek. 

Kérjük, ne feledje, hogy szükséges mérnie a fiatalok kompetenciáinak és jólétének 

értékeit az AG4C játékok megkezdése előtt és után. Ez azért nagyon fontos, mert 

különben nem fogja tudni megmondani, hogy a program sikeres volt-e a 

csoportjánál vagy sem. 

A 4. fejezetben megtalálja az összes papír alapú dokumentumot az összegyűjtött 

információk regisztrálásához arra az esetre, ha a körülmények nem teszik lehetővé az 

internetkapcsolatot. Ellenkező esetben ezt megteheti az applikáció segítségével, amit 

részletesen elmagyarázunk a 3. fejezetben. 
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Megvalósítási Keretrendszer - Célcsoportokra 

Vonatkozó Kritériumok 

Szervezetek 

Elsősorban azok a projekt célszervezetei, amelyek a törvénnyel konfliktusba került 

fiatalokkal foglalkoznak és/vagy támogatják őket. Az ilyen szervezetek vezető szerepet 

játszhatnak a fiatalok szociális és érzelmi kompetenciáinak fejlesztésére irányuló 

legújabb kutatások alkalmazásában. 

 

Fiatalok 

A játékok tesztelése során 326 fiatalnak volt lehetősége arra, hogy tanuljon a kutatással 

kapcsolatos, szórakoztató és vonzó játékokból, amelyeket kifejezetten az ő igényeiknek 

és a zárt intézményi környezet követelményeinek megfelelően lettek megalkotva, 

mindezt pszichológiai oktatási és kutatási bizonyítékokkal alátámasztva. 

A programban és az azt követő tevékenységekben részt vevő gyermekek és fiatalok az 

alábbiak közül legalább egy kritériumnak meg kellett felelniük, valamint az utolsónak, 

amely mindenki számára kötelező volt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oktatók 
A kísérleti és tesztelési szakaszban részt vevő oktatók megfeleltek az alábbiakban 

bemutatott kritériumok egyikének (hogy részt vegyenek a későbbi képzésben – a 

kézikönyv korábbi fejezetének alapján): 

4. ábra: A célcsoport kritériumai. 

Rehabilitációs 
központban vagy 

börtönben 
tartózkodik 

A fiatalkorúak 
igazságszolgáltatási 
rendszerének zárt 

intézményében van (az 
egyes országok 

különböző 
szabályozásának 

megfelelően) 

Veszélyeztetett, hogy 
konfliktusba kerüljön 

a törvénnyel, hogy 
bűnt kövessen el 

hátrányos helyzete, 
származása vagy más 

okok miatt 

Elfogadja a 
részvételt az 

AG4C 
fejlesztésében 
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• Folyamatosan részt vesz a szakképzési programokban; 

• Fiatalkorúakkal és fiatalokkal foglalkozik, a közösségben is; 

• A projekt korábbi szakaszai iránt érdeklődést mutat; 

• Kommunikáció és részvétel a projekt tevékenységekben; 

• Hajlandóság a teljes programban való részvételre; 

• Hozzáférés a célcsoporthoz, azaz gyermekekhez, fiatalokhoz, és velük együtt 

megvalósítja a programot. 

 

Megvalósítási Körülmények 

Fontos, hogy az oktatóknak világos elképzelésük legyen arról, hogy az AG4C 

módszertani megvalósítását hozzá kell igazítani azokhoz a körülményekhez és 

kontextushoz, amelyekben ők és a fiatalok vannak. Ezért referencia céljából fontosnak 

tartottuk, hogy leírjuk ebbe a kézikönyvbe azokat a különbségeket (az alábbiakban az 

1. táblázat mutat be), amelyek az egyes országokban megjelentek a projekt 

megvalósítása során: 

• A börtönök és a pártfogó felügyelői szolgálatok kulturális háttere: a nemzetközi 

sztenderdeknek való közös megfelelés ellenére minden országban egyedi kulturális 

kontextusban valósult meg a fejlődés, amely befolyásolja a szolgáltatásokat nyújtó 

szervezeteket és azok kultúráját. Ezek a különböző rendszerek különböző részvételi 

és végrehajtási stratégiákhoz vezetnek. Portugáliában jelentős változást vezettek be 

a börtönök és a pártfogó felügyelői szolgálatok összevonásával, és az oktatási 

központok igazgatóját csak 2013. szeptember végén jelölték ki. 

• Bizonytalanságok a társadalmi és gazdasági összefüggésben: annak ellenére, 

hogy szinte minden uniós ország valamilyen módon szembesül a Covid-19 

világjárvány okozta zűrzavarral, különböző szakaszokban vannak. Így a jövővel 

kapcsolatos bizonytalanság jelentősen befolyásolhatja a tervezett tevékenységek 

alakulását és az e tevékenységekhez kapcsolódó eredményeket. 

• A végrehajtó partnerek jellege: az egyes országok különböző jogi természetű 

partneri viszonyban működtek együtt a végrehajtást és a hatásokat illetően. 

Romániában például maga a büntetés-végrehajtás szervezete segített enyhíteni az 

akadályokat. Ennek ellenére voltak olyan országok, amelyekben ugyan 

kulcsfontosságú partnereink voltak a büntetés-végrehajtásban, mégis nehézségeket 

okoztak a szervezeti változások, aminek következtében kevesebb kapacitásuk volt 

a projekt cselekvési irányának meghatározására. 
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• Az EU csatlakozás ideje: a partnerségben résztvevő országok eltérő dátumokkal 

csatlakoztak az EU-hoz, ami befolyásolta a különböző jogszabályok vagy 

gyakorlatok elfogadását és bevezetését. 

• Jogi keret alapértéke: Portugáliában például az oktatási központok 2012 végéig a 

pártfogó felügyelői szolgálatokhoz tartoztak, míg más országokban a büntetés-

végrehajtás rendszerében működtek. A fiatalok védelmével és a jogszabályi 

előírásokkal kapcsolatos egyéb különbségek is befolyásolták a projekt 

végrehajtását. 

 

Tippek és Tanácsok az Oktatóktól és Fiataloktól 
Oktatóként már megkapta, vagy hamarosan megkapja az AG4C oktatóképzést, illetve 

hozzáférhet a képzéshez ezen Egyesített tanfolyam tanterv és kézikönyv első részében. 

Az AG4C módszertan megvalósítása megköveteli, hogy minden oktató elvégezze az 

oktatók képzését. Egyes képzési elemeket érdemes hozzáigazítani az egyes országok 

kultúrájához, valamint a megvalósítás intézményi körülményeihez. A következő részben 

bemutatjuk a módszertant alkalmazó oktatóktól kapott általános visszajelzéseket, 

valamint néhány tippet és tanácsot a reflexióhoz és a fejlesztéshez. 

 

Az AG4C Segít az Érzelmek Kezelésében 

Az AG4C tevékenységek segíthetnek az érzelmek kezelésében, a kulturális 

akadályok megszüntetésében, az interakció, a csapatjáték és a versengés nélküli 

együttműködés elősegítésében. Emellett érzelmi jólétet generálhat, pozitív kölcsönös 

függőséget alakíthat ki, eltávolodhat az apátiától, valamint növelheti a motivációt és a 

szocializációt. A tevékenység végén a pedagógusok megerősödött társas 

kapcsolatokat, jobb csoportdinamikát, jobb együttműködést és fokozott motivációt 

észleltek. 

 

 

 

 

 

 

"A játékok során a résztvevőknek kommunikálniuk kellett egymással, a 

csapatként való fellépés szükségességét, a stratégiát és a tervezést, az 

empátiát, annak tudatosítását, hogy a csapat bármely tagja által hozott 

döntés hogyan hat a csapatra és a játékra, a pozitív önismeretet és a 

felelős döntéshozatali készséget kellett elsajátítaniuk." 

Oktató Törökországból 
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Általánosságban elmondható, hogy a fiatalok élvezték a javasolt tevékenységeket. Sokat 

beszéltek arról, hogy jól érezték magukat a társaikkal, és hogy jól érezték magukat 

utána. 

 

 
 

 

 

 

Romániában a fiatalok nagyra értékelték a lehetőséget, hogy a már megszokottól eltérő 

sporttevékenységekben is részt vehettek. A börtön személyzete viszonylag egyszerűnek 

írta le a folyamatot, és a játékok megvalósítása nem jelentett kihívást. Tehát nem kell 

megijedni a játékok megvalósításakor! A nevelők visszajelzései szerint a játékok 

egyszerűek és könnyen megvalósíthatók. 

 

A nevelők hajlandóságot mutattak arra, hogy további, a társas kapcsolatokat erősítő és 

a közösségi rutinokat megtörő tevékenységeket folytassanak. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Top tippek a nagyszerű játékokhoz! 

Néhány fiatal rámutatott, hogy az ilyen típusú játékokat/tevékenységeket be kéne 

vezetni az intézményeikben (Portugália). 

 

Szóval hajrá! 

 

 

"Más volt, és nagyon tetszett." 

"Jól éreztem magam tőle." 

"Jó volt a kollégákkal játszani." 

Romániai fiatalok 

"Igen, természetesen, sőt, továbbra is fogjuk csinálni őket. A kiskorúak 

nagyon elégedettek voltak, kiszakadtak a rutinból, a mindennapokból, a 

mindig ugyanazokat a sportokat, ugyanazokat a tevékenységeket 

végezték, és így a nagy többségnek nagyon tetszett." 

Spanyolországi fiatalok 
Educator from Spain 

  

“Igen, mert nagyon tetszett." 

" Igen, mert a játékok szórakoztatóak voltak." 

"Igen, mert csapattagként viselkedek, és új barátokat 

szerzek." 

"Igen, mert sok tevékenységet és játékot tudunk kipróbálni. " 

Portugál fiatalok 
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Figyelembe véve a résztvevők által adott válaszokat, arra a következtetésre juthatunk, 

hogy a résztvevők és az oktatók is úgy gondolják, hogy az ActiveGames4Change 

Módszertan („finoman” és anélkül, hogy kezdetben észrevehető lenne) fontos eszköz 

a társadalmi életben való boldoguláshoz (Portugália). 

Egy újabb jó ok, amiért el kell fogadnod! 

 

A játékokat idővel meg kell ismételni, hogy pozitív és jelentős hatást fejtsenek ki. 

(Olaszország). Ha a bevezetésen gondolkodik, ne csak egyszer tegye meg! A tanács 

az, hogy többször futtassa - vagy ha nincs rá lehetősége, legalább időnként szakítsa 

meg a rutint. 

 

Az AG4C megközelítése innovatív, mégis egyszerű koncepció, ezért nem nehéz 

adaptálni és végrehajtani. Lehetőséget nyújt a tanulás megkönnyítésére és arra, hogy 

élvezetes környezetet teremtsen a fiatalok számára (Románia). 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mennyi Ideig Tart egy AG4C Game Session? 

Az alkalmak hossza az egyes helyszínek logisztikai lehetőségei miatt különbözhet, de 

optimálisan javasolt a 30 és 60 perc közti idő (bár 45 percen túl a koncentrációs 

időtartam egyes résztvevőknél nehézzé válik). Egyes játékok levezetése hosszabb ideig 

tart, mint másoké (természetesen). Az oktatók a játékok könnyített vagy nehezített 

változatait alkalmazhatják, esetleg egymás után két játékot is végig játszhatnak egy 

alkalommal, hogy megfelelően dolgozhassanak a játékok (1-3-as) szintjén. 

 

Az AG4C tevékenységeket számos zárt intézményben a szokásos sportprogramokba 

ágyazták be, és egyes esetekben más sporttevékenységek (pl. a labdarúgás) 

helyettesítésére használták. Az egyes csoportokkal végzett játékok tesztelésének 

”Ez a megközelítés annyira innovatív, annak ellenére, 

hogy egy egyszerű koncepció." 

Román oktató 
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hossza attól is függött, hogy a fiataloknak mennyi idő állt rendelkezésre; nincs 

meghatározott, rögzített idő az egyes játékok lejátszására. Romániában például a egyes 

alkalmak körülbelül 2–3 órát tartottak 10–15 fős csoportokkal. Spanyolországban az 

ülések 2-3 órán át tartottak. 

 

Top tippek a nagyszerű játékokhoz! 

 

Kezdjétek egy bemelegítő feladattal (pozitív pletyka, egymás erőforrásainak 

visszajelzése) - visszajelzés, amit érdemes megfontolni néhány csoporttal 

(Magyarország).  

Ideje elgondolkodni! 

• Bár a pedagógusok megpróbálták a résztvevőkkel csoportmunkában alkalmazni a 

reflexiós szakaszokat, azt tapasztalták, hogy ez nagy problémát jelent az 

időbeosztás szempontjából, ezért úgy döntöttek, hogy egyénileg alkalmazzák a 

reflexiós szakaszokat. Amint azt korábban leírtuk, a játékmenetre vonatkozó 

reflexió alapvető fontosságú. Ezért ezt nem szabad félvállról venni. Ahogyan azt a 

pedagógus kollégák is tanácsolták, ha a csoportos szemléletről egyéni szemléletre 

kell átállni, kérjük, tartsák szem előtt az ehhez szükséges időt és sorrendet. 

Fontos, hogy beszélgessen a fiatalokkal a játékokról és arról, hogy a játékok 

milyen érzéseket keltettek bennük. Ne felejtsük el, hogy a játékokon keresztül 

tanulnak, és tudatában kell lenniük saját tanulásuknak és eredményeiknek! 

 
 
 

Munkamenet tervezése 

Nem szeretnénk, ha az oktatók elakadnának az ülések tervezésében; elsősorban ezért 

készültek számunkra a játékkártyák és applikáció. Az egyetlen döntés amit meg kell 

hozniuk, hogy mely játékok illenek az adott alkalomhoz. Kulcsfontosságú, hogy elegendő 

időt hagyjunk a reflexiós/visszajelzési elemekre – javasoljuk, hogy ez legyen 10-15 perc. 

 

Olaszországban a játékokat az egyes intézményekben lévő fiatalok igényei szerint 

választották ki, aszerint, hogy a csoportban mekkora volt a játékra való hajlandóság, 

milyen motoros mobilitással rendelkeztek a résztvevők és milyenek voltak demográfiai 

jellemzői, valamint, hogy milyen közterület és magánterület állt rendelkezésre a játékok 

lebonyolításához. Spanyolországban minden csoport 3-3 ülést (összesen 9 ülést) tartott, 
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játékszintenként egyet (minden játékot teszteltek, kivéve a "Hanoi Tornyai" és a 

"Menedék Építése" játékot). 

 

Úgy tűnik, hogy a rendelkezésre álló anyagok (játékkártyák) elegendőek voltak a játékok 

lebonyolításához, de néhány oktató kiemelte, hogy gyakorlatiasabb képzésre volna 

szükség. Érdekes lenne gyakorlatiasabb információkat, talán gyakorlatiasabb példákat 

mutatni, így a szakemberek jobban azonosíthatnák az összes kompetencia jelenlétét, 

és könnyebben megtervezhetnék az alkalmakat. Ezen cél elérése érdekében javasoljuk, 

hogy lépjen be az AG4C videók listájába, amely gyakorlatiasan mutatja be a játékokat. 

 
 
 

Top tippek a nagyszerű játékokhoz! 

“Menekülőút” játék: a három intézmény közül kettő észrevette, hogy a résztvevőknek 

a feladatra való összpontosítása nagyobb kihívást jelent ebben a játékban. Ennek 

fényében azt javasoljuk, hogy az oktatók különböző szerepeket adjanak a 

csapattagoknak (pl. csoportvezető, térkép tulajdonos). 

A játékok erősségei egyszerűek, változatosak és csoportalapúak. (Olaszország) 

 

A labdával játszott játékok ("4 irányú röplabda", Saroklabda") voltak azok, amelyek a 

legjobban tetszettek a fiataloknak. Emellett szerették még a "Szivárgó Vödör", a 

"Leguruló Labdák", a "Hanoi Tornyai" és a "Menedék Építése" játékokat. 

(Olaszország) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos megjegyzés: 

• A nyelv akadályt jelenthet egyes emberek számára a verbális kommunikációt 

igénylő játékokban (Olaszország). 

"A kedvenc játékom a "Leguruló Labdák" volt, mert nagyon 

óvatosnak és okosnak kellett lennünk, hogy ne ejtsük le a labdát 

a földre, és ezzel egyidejűleg nyerjünk a másik csapat ellen." 

"Élveztük a '4 irányú röplabda”-t és az Invázió”-t, mert ez egy 

mozgalmas együttműködés, összjáték volt közöttünk."  

 

olasz fiatalok 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AYfcNU8s56Y&list=PLjXJnMYLbgKMUHp2uweSx2Gmv3WHE7282
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• Bár a résztvevők könnyen igazodtak a játékokhoz, a kérdőívekre adott 

válaszok alapján észrevehető, hogy az írással járó tevékenységek iránt nem 

mutatnak akkora érdeklődést. A kérdőívek válaszadási aránya különösen 

azoknál a kérdéseknél volt alacsonyabb, ahol a résztvevőknek meg kellett 

indokolniuk a válaszukat (Portugália). Ezért azt javasoljuk, hogy az oktatók 

támogassák a fiatalokat a kérdőív kitöltésében, például azáltal, hogy 

egyenként ott ülnek mellettük. 

• A fiatalok néha felismerik a közreműködésük másokra gyakorolt hatását, és 

tovább tudnak egy feladatra koncentrálni. Az is jelentős dolog, hogy időnként 

igyekeznek mások véleményeket megismerni mielőtt döntenének, empátiát 

mutatnának és képesek tiszteletben tartani a különböző véleményeket. A 

kommunikációról elmondható, hogy a fiatalok a legtöbb intervenció során 

világosan kommunikálnak, és gyakran szólnak hozzá, ill. járulnak hozzá a 

feladatok elvégzéséhez (Portugália). 

• Alacsony szintű íráskészség a fiatalok körében: megfigyelhető az információk 

olvasásának, írásának, megértésének és dekódolásának nehézségei 

(Románia). 

• Az oktatók képzése - az AG4C projekt oktatóinak képzése során előfordulhat, 

hogy nem tudjuk teljes mértékben átadni mindazt a tudást és megértést, 

amelyre szükségük lenne a játékok sikeres megvalósításához (pl. mi az a 

kompetencia, hogyan kell értékelni és hogyan lehet szándékosan belevinni a 

sporttevékenységekbe, amelyek a fő kihívást jelentik) (Románia). 

 
 

Milyen Sorrendben Kell Lejátszani a Mérkőzéseket? 

Az 1-3. szinteket sorrendben kell végigjátszani, de a játékokat egy-egy szinten belül 

bátran lehet a csoport érdeklődéséhez/játékokra való reagálásához igazítani. Lehetőség 

lesz arra is, vagy szükség lesz rá, hogy egy játékot megismételjetek, vagy egy későbbi 

foglalkozáson újra átvegyétek. 

 

A pedagógusok leegyszerűsíthetik a játék utasításait, és többször is megismételhetik 

azokat. Egyes fiatalok óvatosak lehetnek másoknak a fizikai teljesítményük vagy a 

sportos hozzáállásuk hiányának megítélésétől. Ezt figyelembe kell venni a játék 

lebonyolításakor. 
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Top tippek a nagyszerű játékokhoz! 

A játékok csoportodhoz való igazítása 

 

 

 

 

 

 

 

Egyes játékok úgy változtathatóak, hogy nagyobb kihívást jelentsenek a résztvevők 

számára, mert ha alacsony a nehézségi szint, akkor az könnyen ahhoz vezethet, hogy 

a résztvevők elveszítik az érdeklődésüket (Portugália). Ez a te munkád! Egyes 

csoportok esetében lehet, hogy magasabb szintre kell emelnie a játékokat, vagy 

nagyobb kihívást jelentő adaptációkat kell készítenie; más csoportok esetében lehet, 

hogy alacsonyabb szintre kell csökkentenie, vagy akár egyszerűbbé kell tennie az 

adaptációt. Pedagógusként értékelje az Ön előtt álló csoportot, és alkalmazkodjon. De 

ne aggódjon; az adaptációk könnyen fognak menni, és nem lesz olyan nehéz 

végrehajtani őket. Néha a fiatalok adnak ötleteket, és te eldöntheted, hogy követed-e 

őket vagy sem. 

 

A "Menekülési útvonal" és a "Menedéképítés" a nyelvi problémák, illetve a különböző 

felszerelések szükségessége miatt kihívást jelentő játéknak minősült (Olaszország). 

Javasoljuk, hogy a pedagógusok férjenek hozzá a játékkártyákhoz, és olvassák el az 

Adaptációk részt, ahol néhány javaslatot kapnak a játékhoz, hogy a csoporthoz 

igazodhassanak. Lehet egyszerűsíteni és/vagy másképp alakítani a játék menetét. 

Ezek javaslatok, és ha úgy gondolja, hogy hozzá tudna tenni valamit ezek mentén, 

nyugodtan megteheti. 

 

Olaszországban, a fiatalok kedvenc játékai a következők voltak: “Átkelés a 

Mocsáron”, "Menekülőút", “Leguruló Labdák”, “Invázió”, “Saroklabda”, “Hanoi Tornyai” 

és a “Szivárgó Vödör” voltak. Azért ezek, mert a fiatalok ügyesek voltak ezekben a 

játékokban, illetve hasonlítottak más sportokhoz (röplabda vagy foci). A “Hanoi 

tornyai”-t azért kedvelték, mert érvelést és reflexiót igényelt, a “Pókháló”-t pedig azért, 

mert segíteniük kellett egymásnak. Ezek jó kezdőjátékok lehetnek! 

Az AG4C módszertan lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy 

motiváltabbak és kíváncsibbak legyenek, hogy valami újat 

tanuljanak. Emellett növeli a fiatalok csapatszellemét, 

kommunikációs és motoros képességeit is." 

 

portugál oktató 
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Hol Érdemes Játszani a Játékokat? 

Minden szervezetnek más-más fizikai tér áll majd rendelkezésére a játékok 

megvalósításához. Javasoljuk, hogy a program megkezdése előtt elemezzék a helyet. 

Nézze meg az anyagok listáját (a projekt weboldalán található közös kézikönyv 3. 

részében), és mérje fel, hogy az intézménye rendelkezik-e azzal, amire szüksége van, 

hajlandó-e vagy meg tudja-e vásárolni, vagy a már meglévő anyagokkal tudja-e 

adaptálni a játékok végrehajtását. Ne hagyja magát eltántorítani az AG4C módszertan 

megvalósításától csak azért, mert nem rendelkezik a pontos anyaglistával. Az anyagok 

megvásárlása nem kell, hogy korlátot vagy megszorítást jelentsen a játékok alkalmazása 

szempontjából, mivel a szükséges anyagok nagy része könnyen helyettesíthető. A 

portugál kísérleti projektben például a Pókháló játékban a kötelek helyett lycra 

szalagokat használtak. 

 

Top tippek a nagyszerű játékokhoz! 

A kihívások leküzdése 

A fiatalok jelezték, hogy különböző útvonalakat lehetne hozzáadni a játék nehézségi 

szintjének kiegyensúlyozásához a "Leguruló Labdák” esetében. Az egyik nehézség 

az volt, hogy a labdát a vödörbe juttassák. Ebben a játékban nagyon jó volt a 

résztvevők együttműködése (Portugália). 

Néha a fiatalok azok, akik visszajelzést adnak arról, hogy szerintük milyen irányba 

kellene haladnia a játéknak. Ha egyetértesz a hozzájárulásukkal, csak mondd ki, és 

ők megerősödve érzik magukat; ha nem értesz egyet, adj egy alternatívát, és 

“A kedvenc játékom az "Átkelés a Mocsáron” volt, mert gyorsabb voltam, 

mint a többiek" 

A "Saroklabda" mert a fociról szólt, ami a kedvenc sportom." 

"A kedvenc játékom a "Szivárgó Vödör” volt, mert jól éreztem magam a 

barátommal." 

"A kedvenc játékom az "Menekülőút” volt, mert én találtam ki a helyes utat a 

többiek előtt" 

 

olasz fiatalok 
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meglátod, mi történik! Ez is része a tanulási élményüknek, ne felejtsük el, hogy a játék 

végső célja a szociális, erkölcsi és érzelmi kompetenciáik fejlesztése. 

 

Az "Átkelés a Mocsáron" játékban volt néhány nehézség: a fizikai érintkezés, a 

szorongás és az impulzivitás kezelése. Jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy 

különböző stratégiákat lehet alkalmazni a nehézség növelése érdekében. Az egyik 

ilyen lehetőség a bóják közötti távolság beállítása (Portugália). A játék portugál 

adaptációját figyelembe lehet venni a "Keresztül a mocsáron" megvalósításakor, ha a 

fiatalok nehéznek találják a játékot. 

 

Az oktatók jónak és hasznosnak találták a játékeszközöket. Amikor nehézségekbe 

ütköztek az eszközök beszerzése vagy összeállítása során, csapatként dolgoztak 

azon, hogy problémamegoldó kompetenciák alkalmazásával megtalálják a megoldást 

(javasoljuk, hogy az oktatók ilyenkor vonják be a fiatalokat is a megoldás 

megtalálására). A képzési anyagok és eszközök (kártyák, PowerPoint prezentációk, 

képzési felvételek, videók) szintén alapvető fontosságúak voltak a játékok 

végrehajtásához (Olaszország). 

 

A CESIE által kiválasztott és rendelkezésre bocsátott eszközöket általában 

hasznosnak és megfelelőnek találták az oktatók és a résztvevők. A "Menedék 

Építése" játékhoz minden intézmény más, helyben található anyagot is felhasznált. 

Ezenkívül néhányan technikai nehézség is adódott, egy háló összerakása során 

sikerült aktivizálni a fiatalok problémamegoldó kompetenciáit (Olaszország). 

 

Vegye figyelembe a felszerelést és a fizikai teret~ 

• Az oktatók kiemelték a különbségeket az egyes pilot helyszínek között. A 

büntetés-végrehajtási intézetekben korlátozottabb az rendelkezésre álló időkeret, 

valamint a szabad mozgás és a felhasználható eszközök is (Spanyolország). 

Javasoljuk, hogy a program bevezetése előtt elemezzék ezeket az aspektusokat, 

hogy az oktatók a rendelkezésre álló erőforrások alapján jó stratégiát tudjanak 

kidolgozni az intézményi lehetőségekhez igazítva. 
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A Csoportok Előrehaladásának Áttekintése 

Az oktatóknak szabadon alkalmazkodniuk kell, és át kell tekinteniük a csoport 

előrehaladását, miközben megtartják a játékok szintjét és fókuszát. Előfordulhat, hogy a 

csoportméret is változik, ami hatással lesz a munkamenet hosszára; a nagyobb 

csoportok megszervezése például elkerülhetetlenül egy kicsit tovább tart. 

 

Top tippek a nagyszerű játékokhoz! 

Sebességváltás! 

A "Ponyva Fordítás" játék: A játékot túl könnyűnek találták a résztvevők, ezért azt 

javasolták, hogy növeljék a nehézségi szintet, valamint csökkentsék a rendelkezésre 

álló időt. A játék végrehajtásához sok kommunikációra volt szükség, az elhangzottak 

közül néhány gondolat kiemelkedő volt (Portugália). 

 

A "Pókháló" játék: A rendelkezésre álló háló alapanyag nem volt elég jó, ezért az a 

javaslast született, hogy jobb lenne inkább lycra szalagokat használni (mivel a 

játékhoz eredetileg javasolt kötelekhez nem volt hozzáférésük). A játék során a 

legfőbb nehézséget az okozta, hogyan lehet a háló érintése nélkül átmászni a 

lyukakon (Portugália). Az anyagot hozzá lehet igazítani ahhoz, amivel már 

rendelkezik, vagy amit meg tud vásárolni. 

 

Arra érdemes összpontosítani, hogy hogyan tudjuk elősegíteni egy fiatalkorú 

fogvatartott társadalomba való visszailleszkedését. A tapasztalati tanulás az egyik 

ilyen alapvető és értékes eszköz. A cél nem csak az, hogy ezt a képzést lehetséges 

projektként bevezessük a javítóintézeti rendszerbe, hanem az is, hogy a rendszer 

”A legnagyobb nehézséget a környezet jelentette. Az 

intézményen belül idő- és térbeli korlátozások vannak. Az AG4C 

játékokat össze kell hangolnunk más tevékenységekkel. És arra 

vonatkozóan is vannak korlátok, hogy a játékokat úgy játsszuk 

le, ahogy szeretnénk. Végül sikerült kivitelezni, de 

alkalmazkodunk kellett a környezethez és az intézmény 

mindennapi életéhez.” 

spanyol oktató 
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"rutinszerű" részévé váljon (javasoljuk, hogy az oktatók tegyék a játékokat a 

rendszeres rutin részévé) (Magyarország). 

 

 

 

 

 

 

 

Voltak közösségek, amelyek úgy döntöttek, hogy egyetlen nap alatt játszák el az 

összes játékot, míg mások két vagy három napot szenteltek a kiválasztott játékokra 

(Olaszország). Ön szabadon dönthet úgy, ahogyan azt a saját, a fiatalok és a 

szervezete időbeosztása alapján jónak látja - és minden alkalommal, amikor a 

végrehajtást tervezi, más formátumot választhat. Például úgy döntesz, hogy ebben 

a hónapban 3 napot hajtasz végre, de a következő hónapban csak 2 napot tudsz 

végrehajtani. Vagy minden hónapban egyetlen napot is megvalósíthat, de az is 

elfogadható, ha nincs rendszeres időkeret. 

 

A játékok kevésbé alkalmasak idősek vagy fogyatékkal élők számára; azonban 

különösen hasznosak lehetnek a kábítószerfüggőség ellen küzdők és azok számára, 

akiknek nehézséget okoz interakcióba lépni másokkal, akik hajlamosak elszigetelni 

magukat másoktól (Olaszország). 

 

A csökkent mobilitású emberek számára a játékok további átdolgozását lehetne 

megtenni. Nekik is szükségük van fizikai aktivitásra, de talán nem olyan dinamikusra, 

mint amilyenek az AG4C tevékenységek (Románia). 

 

 

Próbáld meg újra és újra! 

Bár néhány oktató legalább 1 alkalommal gyakorolta az összes játékot a tesztelés 

előtt, azonban visszajeleztek, hogy még szükségük lenne további gyakorlat 

szerzésére. A tesztelés után azonban az oktatók úgy vélik, hogy ahogy újabb és 

újabb alkalmak során folytatják a játékok vezetését, egyre ügyesebbek lesznek 

benne (a gyakorlás tökéletességhez vezet!) (Törökország). 

“”Erősíti a közösséget, és a tapasztalatok hatalmas, összetartó 

szerepet játszanak a gyermekcsoportban, amely az intézményi 

élet számos területén megnyilvánul, pl. tanulópárok az iskolában, 

egymás segítése.” 

 

magyar oktató 



 

 27 

A gyakorlat vezet a tökéletességhez!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Értékelés Előtt és Után 

A kompetenciákat a megalapozott és validált Warwick-Edinburgh jóléti skála 

(WEMHWBS) segítségével értékelték, amely egy egyszerű, 14 elemből álló felmérés. 

Ezt a játékok tesztelése előtt és után egyaránt használnak. Az oktatók szintén adtak 

visszajelzést a szakmai anyagok, eszközök, játékok és kézikönyvek használatáról is. 

 

 

Top tippek a nagyszerű játékokhoz! 

 

Nehéz elképzelések megértése 

 

Egyes fiatalok számára nehézséget jelenthet a 14 kérdésből álló skálán szereplő 

fogalmak megértése: nehézségek az érzelmek felismerésében és kifejezésében. A 

két utolsó nyitott kérdés megértése és kifejezése is nehezükre esett (Olaszország).  

 

A legtöbb résztvevőnek nem okozott nehézséget a játékok végrehajtása. Előfordult, 

hogy valakinek nehezére esett gyorsan megérteni a játék menetét, ezért többször is 

el kellett magyarázni. Arról is beszámoltak, hogy a többnyelvűség félreértéseket 

okozhat a játék szabályait és céljait illetően. Néhányan a fizikai teljesítményük miatt 

aggódtak (Olaszország). Oktatóként az Ön feladata, hogy tisztázza a kétségeket 

(főként a kommunikációs kétségeket) és a teljesítménytől való félelmeket. 

 

”A tesztelés után úgy gondolom, hogy kompetensebb vagyok a 

játékok alkalmazásában, és hogy az összes megismert játékot fel 

tudom használni a pártfogoltjaimmal." 

"A játékok kezdete előtt képzést lehet tartani, hogy minden résztvevő 

teljes mértékben felhasználhassa a játékok hatásait saját célja 

érdekében." 

 

török oktató 
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A sportpedagógiai háttérrel nem rendelkező börtönpedagógusoknak további 

támogatásra lenne szükségük a sporttevékenységek elősegítésére szakosodott 

kollégáktól (Románia). Ne érezzék magukat zavarban, ha segítséget kérnek (a 

kollégáktól vagy a környezetükben lévő más emberektől). Ne feledje, hogy ez egy 

tanulási lehetőség is az Ön számára. 

 

A spanyol visszajelzésekben a fiatalok azt is kiemelték, hogy a játékok hatékonyan 

javították a fizikai kompetenciákat (sebesség, agilitás), növekedett a társas 

tudatosságuk, kapcsolati kompetenciáik, önismeretük, valamint önbizalmat is 

szereztek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

"A játékok nagyon hasznosak a tanuláshoz, a csapatmunkához, 

a gyorsasághoz, az agilitáshoz és hogy jól kijöjjenek az 

oktatókkal... és hogy az ember megismerje önmagát és másokat. 

Hogy át tudja gondolni, mi a fontos és mi nem." 

"Sokat nevethetsz, együtt nevethetsz másokkal. Nem rajtad 

nevetnek, hanem a többiekkel együtt nevetsz. Ha hibázol, akkor 

sem neheztelnek rád." 

"Mielőtt elkezdődött ez a játéksorozat, gyakran feszültek voltunk, 

nem nagyon volt önbizalmunk.” 

 

spanyol fiatalok 
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AG4C Applikáció - Jellemzők 
 
Az ActiveGames4Change abban támogatja a fogvatartott és közösségi szankcióban 

részesített fiatalokat, hogy egy innovatív keretrendszer kidolgozásának segítségével – 

amely a tanulási környezetre és szakmai anyagokra vonatkozik – olyan 

kulcskompetenciákat sajátítsanak el és használjanak, amelyek elősegítik társadalmi 

befogadásukat, oktatásukat, valamint munkaerőpiaci ércvényesülésüket. 

 

Az AG4C applikáció egy hasznos eszköz, amely teljes hozzáférést biztosít a játékok 

minden részletéhez, útmutatást nyújt a teljes képzési program lebonyolításához és 

irányításához. Ezt az alkalmazást a következő hét nyelvre fordították le: angol, portugál, 

spanyol, magyar, olasz, román és török. 

 

Az alkalmazással kapcsolatos további részletekért töltse le az Android és iOS verziót 

eszközeire. 

 

Töltse le az Android verziót itt. 

  

Töltse le az iOS verziót itt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. ábra: AG4C Applikáció. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubi.ag4c
https://apps.apple.com/tt/app/ag4c/id1597289801
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02. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra: Az alkalmazás nyitó 
menüje. 

Az AG4C alkalmazással létre tud hozni egy 

felhasználói fiókot, amelyben új csoportokat alakíthat 

ki, ezekhez résztvevőket adhat hozzá, akiket értékelni 

lehet. 

Az alkalmazás letöltése és telepítése után létre kell 

hoznia saját fiókját és bejelentkezési hitelesítő adatait 

(lásd a 7. ábrát). Győződjön meg arról, hogy a 

megfelelő nyelvet választotta ki; ellenkező esetben az 

alkalmazás nyelve az angol marad. 

Ezután a nyitó oldalra tud belépni, ahol a fenti fülre 

kell kattintania, hogy hozzáférjen a főmenühöz, és 

eldöntse, merre szeretne tovább haladni. 

Hozzáférhet a Játékokhoz (8. ábra), és a 

játékkártyák teljes tartalma megjelenik, amint 

kiválasztja a megnyitandó játékot. Megtalálja az 

AG4C videók listáját is, amely a gyakorlatban 

mutatja be a játékokat. 

 

Az alkalmazáson belül lehetősége lesz csoportok 

listázására, csoportok létrehozására és résztvevők 

hozzáadására (a regisztrációt/listát a főmenüben kell 

kiválasztania). 

7. ábra: A játékok listája. 

https://www.youtube.com/watch?v=AYfcNU8s56Y&list=PLjXJnMYLbgKMUHp2uweSx2Gmv3WHE7282
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03. 
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8. ábra: Értékelje a csoportját 
és/vagy résztvevőket. 

Értékelni is tudja a csoportját és/vagy a résztvevőket. 

A meghatározott kompetenciák szerint értékeli őket, 

figyelembe véve a játékkártyákban említett 3 szintet 

(Elkezdett – 1 csillag; Fejlődő – 2 csillag és 3 csillag a 

Kifejlesztettre), amint azt a 9. ábra mutatja. 

9.ábra: Résztvevő előrehaladási 
diagram. 

Az alkalmazás lehetővé teszi az oktató számára, hogy 

megtekintse a résztvevők előrehaladását különböző 

időkeretekben és a kompetenciák megszerzésének 

alakulását. 

Lehetősége lesz a WEMWBS-skálával kapcsolatos összes 

adat összegyűjtésére és az alkalmazásba való 

beillesztésére is (lásd: 11. ábra). 

Ily módon az összes adatgyűjtési lehetőség és játék-

előkészítés a rendelkezésére áll; megnézheti az 

alkalmazást a telefonján vagy tabletjén, ha tisztázni 

szeretne néhány kérdést, mielőtt lejátssza a játékokat a 

fiatalokkal. 

 10. ábra: WEMWBS értékelés 
mobiltelefonon. 
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Az AG4C módszertan végrehajtásának során különböző adatok gyűjtését és kérdőívek 

felvételét végezzük, amelyek elengedhetetlenek a sikeres megvalósításhoz és 

értékeléshez (pl. fontos annak átgondolása, hogy a módszertan megfelelő-e a célcsoport 

számára, finomhangolás stb.). Az alábbiakban bemutatjuk a végrehajtási értékelések 

rövid leírását és azt, hogy a képzés mely szakaszában kell alkalmazni őket (a következő 

oldalakon hozzáférhet ezekhez az eszközökhöz).2 

 

 
Értékelési 
eszközök 

  

Rövid leírás Időkeret 

1. Warwick-
Edinburgh jóléti 

skála (WEMWBS) 

Ez a kérdőív segít felmérni a társas és 

érzelmi kompetenciákat az AG4C 

program előtt és után, hogy Ön és a 

fiatalok láthassák a fejlődést. 

A program végrehajtása 

előtt és után 

2. Megfigyelési 
táblázat 

Ez a táblázat segít megfigyelni, hogy mi 

történt a játék során, milyen volt a 

résztvevők interakciója, milyen kihívások 

és megoldások voltak. 

Minden játék/alkalom 

után 

3. Oktatói kérdőív 
a képzés után 

Gyűjtse be a visszajelzéseket/adatokat a 

program anyagainak és erőforrásainak 

hatékonyságáról; vizsgálja meg, hogy a 

fiatalok mennyire jól reagáltak a 

programra. Nem biztos, hogy szükséges 

ennek felvétele, attól függ, hogy az adott 

intézmény részéről szükségesek-e ezek 

az információk. 

A program végrehajtását 

követően 

4. A fiatalok társas 
és érzelmi 

kompetenciáinak 
értékelése 

Ez az eszköz segít felmérni a résztvevők 

kompetenciáit az egyes játékok után, 

hogy megtudja, mennyire sikerült 

teljesíteniük a játék követelményeit. 

Minden játék/szint után 

1. táblázat: AG4C végrehajtási értékelések.. 

 
 
2 Az értékelésekkel kapcsolatos további részletekért kérjük, látogasson el ide az egyesített kézikönyv többi 
részéhez.. 

https://www.activegames4change.org/f337oldal.html
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11.ábra: Warwick-Edinburgh jóllét-skála (WEMWBS). 
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12. ábra: Játékmegfigyelési rács. 
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13. ábra: Oktatók felmérése a képzés után. 
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14. ábra: A fiatalok szociális és érzelmi kompetenciáinak értékelése. 
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A játék során az eljárás fontosabb, mint az eredmény, így a résztvevők megszabadulnak 

a teljesítéssel kapcsolatos szorongástól, a hibázás okozta frusztrációtól és az 

ítélkezéstől való félelemtől. 

 

A csoportos játék megkönnyíti a másokkal való találkozást is. A szocializálódás a 

szabályok tiszteletben tartásával való viszonyulást, mások akaratának elfogadását és 

érveik érvényesítését, az egyeztetést, az együttműködést és a versengést jelenti 

erőszak alkalmazása nélkül. 

 

Egy romániai pedagógus kijelentette: "Ez egy jó lehetőség számunkra, hogy bevonjuk 

őket az oktatási tevékenységekbe." Ez elvezet a kísérleti tapasztalatok néhány 

kulcsfontosságú tanulságának mérlegeléséhez: 

• A tanulást és a kompetenciafejlesztést szándékos folyamattá kell tenni: attól, 

hogy a sporttevékenységekbe ágyazottan történik, még nem válik 

másodlagossá.  

• Nagyon kevés pedagógus rendelkezik pedagógiai/neveléstudományi háttérrel, 

ezért további támogatásra van szükségük az AG4C módszertan megértéséhez 

és integrálásához.   

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

ezek a fiatalok jelentős távolságot tartanak az oktatástól és a tanulástól, ezért 

mindenekelőtt meg kell próbálnunk csökkenteni ezt a távolságot. A játékok 

bevezetése előtt egy előzetes lépés (a tanulási elköteleződéssel kapcsolatos 

tevékenységek formájában) lenne a leghasznosabb.   

A kísérleti projektből származó bizonyítékok azt mutatják, hogy az AG4C-játékok 

jelentősen javították a fiatalok kompetenciáit, különösen az együttműködési 

készség, a csapatmunka és az interperszonális kapcsolatok terén. 

 

Az AG4C partnerség nevében reméljük, hogy ez a kézikönyv hasznos lesz az Ön 

számára a módszertan végrehajtásához. 
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