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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. 
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Mi ez a Dokumentum? 

Üdvözöljük! 

A "Változás Elősegítése Játékok és Sport Által” egy kézikönyv olyan intézményvezetők 

és vezetők számára, akik felelősek a változások irányításáért, vagy a gondozásuk alatt 

álló fiatalokra gyakorolt hatásokért. Áttekintést nyújt az ActiveGames4Change (AG4C) 

programról, beleértve az aktív játékok tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges 

módszertant, kulcsfontosságú erőforrásokat és irányelveket. 

 
 

Miért van erre szükség? 
 
A kézikönyv segít eldönteni, hogy az AG4C program alkalmas-e az Ön intézményében 

lévő fiatalok számára, bemutatja a program eredményességét alátámasztó 

bizonyítékokat, továbbá felsorolja, hogy mire lesz szüksége a program 

megvalósításához, hogy az a megfelelő hatást érje el. 

 

Milyen alapokra épül? 

Ez a dokumentum az AG4C projekt eredményei alapján készült, amely egy hároméves 

kezdeményezés. Célja, hogy támogassa az igazságszolgáltatás rendszerébe került 

fiatalokat, hogy elsajátítsák és alkalmazzák azokat a kulcskompetenciákat, amelyek 

segítik őket a társadalmi beilleszkedésükben, az oktatásban, valamint abban, hogy 

eredményesek legyenek a munkaerőpiacon. 

 

 

 

Ha további információra vagy segítségre van szüksége az 

AG4C módszertanának az Ön környezetében történő 

megvalósításához, kérjük, látogasson el a projekt 

weboldalára vagy keressen meg minket a Project 

Partnership egyik kapcsolattartó pontján keresztül 

https://www.activegames4change.org/f337oldal.html
https://www.activegames4change.org/f337oldal.html
https://www.activegames4change.org/partnerek.html
https://www.activegames4change.org/partnerek.html
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A 21. században a sportot és a testmozgást egyre inkább elismerik a fenntartható 

fejlődési célok és más globális prioritások megvalósításához való hozzájárulás egyik 

eszközeként. Ez magában foglalja a sporttevékenységeket tartalmazó megközelítések 

alkalmazását a társadalmi befogadás elősegítésére, valamint a fiatalok erőszakos 

cselekményeinek és a bűnelkövetésének megelőzésére, különösen a veszélyeztetett 

csoportok körében. 

A törvénnyel összeütközésbe kerülő gyermekek és fiatalok társadalmunk 

legkiszolgáltatottabb és leghátrányosabb helyzetű tagjai közé tartoznak. A sport, a 

játékok és a fizikai aktivitás fejlesztheti ezeknek a gyermekeknek a szociális és érzelmi 

kompetenciáit, javíthatja fizikai, mentális egészségüket és jólétüket, valamint erősítheti 

rehabilitációs folyamatukat. 

E tekintetben tíz európai szervezet partnersége dolgozta ki a „Sport és fizikai 

tevékenységek általi tanulás keretében az állampolgári, érzelmi, szociális és e-

kompetenciák fejlesztésének tréning programja” – AG4C projektet. Ez egy 

hároméves kezdeményezés, amelynek célja, hogy támogassa a fiatal elkövetőket 

(fogvatartottakat és közösségi büntetésben részesülteket), a társadalmi befogadásukat, 

oktatásukat és foglalkoztathatóságukat megkönnyítő kulcskompetenciák 

megszerzésében és használatában. A programot a partnerországok 2021 és 2022 

között tesztelték, és vegyes módszerű megközelítés alkalmazásával mennyiségi és 

minőségi adatokat gyűjtöttek a fiataloktól és az oktatóktól. 

Ennek a kézikönyvnek az a célja, hogy támogassa az AG4C program megvalósítása 

iránt érdeklődő szervezeteket azáltal, hogy áttekintést nyújt annak módszertanáról, 

legfontosabb erőforrásairól, valamint iránymutatásokat kínál a tevékenységek saját 

környezetükben, intézményükben történő megtervezéséhez és megvalósításához. 

A kézikönyv három részből áll: 

• Az I. szakasz bemutatja az ActiveGames4Change projektet, ezen belül annak 

célkitűzéseit, a validálási folyamatot, valamint a program értékeléséből levont 

legfontosabb megállapításokat és tanulságokat. 

• A II. rész leírja az ActivaGames4Change módszertanát, beleértve a 

kompetenciák fejlesztésének elméleti és fogalmi keretét a sporton keresztül, zárt 

intézményi körülmények között; bemutatja a célközönség legfontosabb 

jellemzőit; a kifejlesztett aktív játékokat és pedagógiai eszközöket; valamint a 

program értékelését. 
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• A III. rész bemutatja az ActiveGames4Change program megvalósítását, 

részletezve annak különböző lépéseit és tevékenységeit, valamint, hogy hogyan 

adaptálható az Ön intézményében. 

 

A kézikönyvben az ActiveGames4Change projektre vonatkozóan egyéb 

dokumentumokra és eredményekre mutató hivatkozásokat talál, amelyek többnyire 

közvetlenül az alábbi fejezetekhez kapcsolódnak, de ezekkel kapcsolatban további 

információk forrásaként kísérje figyelemmel a projekt weboldalát. 

E kézikönyv célcsoportja a törvényekkel összeütközésbe került fiatalokkal foglalkozó 

intézmények vezetői, beleértve a fiatalkorúak igazságszolgáltatási intézményeit, a 

közösségi szervezeteket és az oktatási intézményeket. 

 

 

 

 

 

  

https://www.activegames4change.org/f337oldal.html
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Az AG4C egy hároméves projekt, amelyet az Európai Unió Erasmus+ programja 

finanszírozott, tíz szervezet vett benne részt Angliából, Romániából, Magyarországról, 

Törökországból, Spanyolországból, Portugáliából és Olaszországból, köztük két 

egyetemből, egy igazságügyi minisztériumból és nem kormányzati szervezetektől álló 

partnerségben. Valamennyi partner vagy a kutatásban vesz részt, vagy gyakorlati 

szakemberként olyan fiatalokkal való munkában, akik kapcsolatba kerültek a saját 

országuk ifjúsági igazságszolgáltatási rendszereivel. 

E kezdeményezés célja, hogy a fiatalkorú elkövetőket (szabadságvesztéssel 

büntetetteket vagy közösségi szankció alatt állókat egyaránt) felkészítse 

kulcskompetenciák megszerzésére és használatára a befogadás, az oktatás és a 

foglalkoztathatóság megkönnyítése érdekében oly módon, hogy innovatív tanulási 

környezetet és módszereket dolgoz ki. A sport és a testmozgás zárt intézményi 

környezetbe és közösségi környezetbe való beágyazásának fontosságára összpontosít 

annak érdekében, hogy előmozdítsa a fiatal bűnelkövetők fizikai, mentális egészségét 

és jólétét, miközben hozzájárul a társadalmi kontrollhoz és csökkenti a visszaesést. 

 

A Fejlesztési és Validálási Folyamat 
 
 

 

1. ábra. A projektfejlesztési és validálási folyamat.. 

 
 

Az AG4C partnersége A jelenlegi helyzetet bemutató beszámoló elkészítésével 

kezdődött, hogy bemutassa a partnerországokban a legújabb kutatásokat és 

gyakorlatokat a joggal konfliktusba került fiatalok szociális, érzelmi, polgári és e-

kompetenciáival kapcsolatban, valamint azt, hogy ezeket a kompetenciákat hogyan 

A jelenlegi 
helyzetet 
bemutató 
beszámoló

Módszertani 
keret 

fejlesztése

Pedagógiai 
eszköztár 
fejlesztés

Tesztelés, 
validálás és 

finomhangolás
TesztelésValidálás és 

finomhangolás
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lehet aktív játékok felhasználásával fejleszteni. Ezután a módszertani keret létrehozása 

következett, hogy támogassa és irányítsa a játékok és eszközök fejlesztését és 

értékelését. Elkészült a 18 aktív játékból és egy támogató mobilalkalmazásból álló 

eszközrendszer. Minden partnerországban validációs workshopokat szerveztek, hogy 

a résztvevők saját körülményei/szakmai ismeretei alapján áttekintsék a játékok és az 

alkalmazás lehetőségeit. Ezt követően az AG4C program tesztelése valósult meg a 

partnerországokban, amelynek célja a játékok kipróbálása, tesztelése és értékelése, 

valamint annak biztosítása, hogy a program megfeleljen a célcsoportnak és a különböző 

helyi körülményeknek. Minden országban az oktatók részt vettek egy Training of 

Trainers (ToT) - képzők képzése tanfolyamon, amelynek keretében megismerhették, 

hogy hogyan teremtsék meg játékok eljátszásának körülményeit, ezt követően a 

tesztelést is megvalósították a fiatalokkal. A kísérleti projektet összesen 17 helyszínen 

hajtották végre, 105 szakember és 326 fiatal vett benne részt (1. táblázat). Az AG4C 

programot később a kísérleti eredmények alapján finomhangolták. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Táblázat. Az AG4C program kísérleti megvalósításának résztvevői. 

Kulcsfontosságú Eredmények 

A. Oktatók 

Az oktatók általános visszajelzései nagyon pozitívak voltak, kifejezve lelkesedésüket az 

AG4C módszertan és a javasolt források iránt. Az oktatók kiemelték, hogy a játékok 

növelték a fiatalok kompetenciáit, különösen az egymással való együttműködési 

képességet. Azt is megtanulták, hogy szabályok szerint játsszanak, és strukturált 

játékban maradjanak. A játékok emellett egyszerűek és a jövőben megismételhetőek 

voltak. Sokan kiemelték, hogy ha idővel megismételnék a játékokat, azoknak nagyobb 

Országok Oktatók Fiatalok (13-24 évesek) 

Egyesült 

Királyság 

11 60  

Portugália 20 56 

Olaszország 28 48 

Spanyolország 5 26 

Magyarország 29 46 

Románia 2 40 

Törökország 10 50 

Teljes 105 326 
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hatása lenne. A partnerországokban összegyűjtött ajánlások (az alábbi példák) 

megerősítik ezeket az eredményeket.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESETTA-
NULMÁ-NYOK

Az AG4C 
játékok 
hatása

" Szeretném megosztani egy fiú esetét, aki a kezdetben megtagadta, hogy részt vegyem
játékokban, mert felsőbbrendűnek érezte magát. Megkértük, hogy legyen néző, de miután látta
csapattársait jókedvűen játszani, beállt és ő lett az egyik főszereplő, valamint kérte, hogy több
játékot játsszunk egy foglalkozás alatt. A mottónk most az, hogy "semmi sem az, aminek
látszik". Elmagyaráztuk, hogy először látnod kell, bíznod kell, nyitottnak kell lenned az új
lehetőségek iránt, mielőtt következtetéseket vonnál le. Arra is felhívtuk a fiú figyelmét, hogy
mennyire fontos a részvétel."

"Az egyik fiatal azt mondta, hogy látta, hogy drog nélkül is lehet szórakozni. Kijelentette, hogy
korábban nem törekedett arra, hogy a mindennapi életben részt vegyen ilyen
tevékenységekben, de ennek a programnak köszönhetően kapott rá esélyt, hogy sportoljon és
másokhoz kapcsolódjon drogmentes környezetben."

"Egy fogyatékkal élő lány esetéről tudok beszámolni, akire a többi gyerek általában nem nagyon
figyelt. A játékok során úgy érezte, hogy a többiek jobban bevonták a közös tevékenységekbe. A
csoportjában lévő többi fiatal segített neki, hogy teljesíteni tudja a játékok feladatait, például a
tornaszekrény átugrását. Nem tudott olyan magasra ugrani, ezért a többiek lejjebb állították a
magasságot, és biztatták, hogy ugorjon. Megpróbálta és leesett, de a csapat tovább biztatta, és
ő mosolyogva próbálkozott újra. Végül sikerült, ami jó élményt adott számára."

"Egy fiúnak számos figyelmeztetése volt már, a börtönben erőszakos cselekményekben vett
részt és a személyzet nehéz esetnek tartotta. Az első játékalkalom után volt egy vitánk (...).
Mindketten elmondtuk, miket gondoltunk erről, megbeszéltük érzéseinket. Elmagyaráztam, hogy
az ő javát szolgálja a program, nem pedig az enyémet, és megkérdeztem, hogy szerinte mi a
hasznosabb számára, részt venni benne, vagy a partvonalon maradni. (...) A következő alkalom
már teljesen más volt, ő volt az asszisztensem, minden alkalommal, amikor szükségem volt
valamire, például bójákra, mezekre vagy labdákra, ő lett az én emberem, aki odahozta vagy
elrakta ezeket. Ez nagyban javította a hozzáállását a játékokhoz. (...) elmondta, hogy az
emberek soha nem tudták, hogyan bánjanak vele, inkább kizárták őt, mert ez volt a
legegyszerűbb. Úgy érezte, a játékok segítenek neki jobban aludni és jobban gondolkodni,
ezeket nagyon értékelte.”

A játékok tapasztalatai később is 
további hatással lehetnek az olyan 
készségek növekedésére, mint az 

önkontroll, a szociális és kapcsolati 
készségek, valamint a döntéshozatali 

képesség. Mindezek a készségek 
nagyon hasznosak lehetnek a 

kábítószer-függőség elleni 
küzdelemben. 

Úgy éreztem, hogy a játékok könnyedek és 
szórakoztatóak, emellett mégis mélyek 

voltak, a tanulók önismereti élményt 
szereztek a játékokat követő reflexiós körök 
során. Úgy érzem, hogy a játékokat könnyű 
volt összekapcsolni a tanulók életével zárt 
intézményi környezeten belül és azon kívül 

is. 

Az első pillanattól kezdve nagyon 
érdekesnek tűntek a játékok. Ezek a 

játékok lehetővé tették a fiatalok 
számára, hogy kapcsolatot 

teremtsenek csapattársaikkal, 
bízzanak bennük, és együtt tegyenek 

erőfeszítéseket egy cél elérése 
érdekében. 

2. ábra. Oktatók beszámolói az AG4C játékokról 
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A projekt partnerek megkérdezték az oktatókat, hogy elevenítsenek fel olyan eseteket, 

amikor a fiatalok különösen sokat profitáltak az AG4C módszertanából, ami tovább 

növeli a program biztató hatását (lásd az alábbi példákat). 

B. Fiatalok 

A program célcsoportjába tartozó gyermekek és fiatalok szociális és érzelmi 

kompetenciáit a Warwick-Edinburgh Mentális Jólléti Skála (WEMWBS) segítségével 

értékelték. A kísérleti eredmények azt mutatják, hogy az AG4C játékok pozitív hatással 

voltak a résztvevők jóllétére az összes partnerországban (3. táblázat). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Táblázat. Az AGAC-program hatása a fiatalok jóllétére (a WEMWBS-szel mérve) a kísérleti 

projektben részt vevő partnerországokban. 

 
Az öt kulcskompetenciát – amelyekkel az AG4C program foglalkozik  – fel lehet 

térképezni a WEMWBS skálával. A WEMWBS-nek az egyes kompetenciákra vonatkozó 

kérdéseit a szakemberek összegyűjtötték, azután összehasonlították a jóllét egyes 

kérdéseire adott válaszokat a játékokban való részvétel előtt és után, így megkapták a 

változásra vonatkozó adatokat. Az eredmények az összes kompetencia általános 

javulását jelzik, kivéve a felelős döntéshozatalt, amely változatlan maradt. Ezt a 

megállapítást az együttműködő partnerek a továbbiakban is figyelemmel fogják kísérni 

a hosszútávú monitoring program részeként (4. táblázat). 
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A kvalitatív adatok megerősítik ezeket az eredményeket. A fiatalok az összes pilot 

helyszínen arról számoltak be, hogy élvezték a részvételt, a játékok lehetőséget 

biztosítottak számukra, hogy kapcsolatba kerüljenek társaikkal és csapatként 

működjenek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ábra. Fiatalok beszámolói az AG4C játékokról. 

 

 

 

 

Nagyon élveztem a játékokat. Mert 
sok energiát fektettem a 

csapatmunkába, a 
csapatszellembe, a 

versenyképességbe (ami lehet jó és 
rossz is, de végül is jól érzed magad, 

ha van benned egy kis 
versenyszellem), és hát jól érzed 

magad a barátaiddal és az 
oktatóval. Nagyon élveztem. 

Élveztem a játékokban való 
részvételt. Ez sokkal jobb volt, 
mintha más tevékenységeken 
vettem volna részt, pl. beültem 

volna egy szemináriumra. 
Sportoltunk, barátokat 

szereztünk és kapcsolatokat 
építettünk egymással. 

Élveztem. Nagyon jól ment. Új 
emberekkel találkoztam. Az 

oktatóink jók voltak. 
Megmutatták, hogy van jobb 

élet, mint a drogok használata. 

Jó volt. Az oktatók nagyon 
jók voltak. Pszichológiailag 

jó érzés volt. 

3. Táblázat. Az AGAC-program hatása a fiatalok kulcsfontosságú kompetenciáira 
(WEMWBS-sel mérve mérve) a kísérleti projektben részt vevő partnerországokban. 
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Miért az AG4C Módszertan? 

Köztudott, hogy a törvényekkel konfliktusba kerülő gyermekek és fiatalok társadalmunk 

legkiszolgáltatottabb és leghátrányosabb helyzetű tagjai közé tartoznak, amint azt Daly, 

Ruxton és Schuurman (2016) kijelentette. Több kutatás kimutatta, hogy a fiatal 

bűnelkövetőknek számos területen magas a szükségleteik szintje, beleértve a mentális 

egészséget (31%), az oktatást/munkát (36%), a társas kapcsolatokat (48%) 

(Chitsabesan és munkatársai, 2006) és az állampolgári ismereteket, amelyek hiánya a 

teljes (jogú) állampolgárként való működés alacsony szintjéhez vezet. 

A fogvatartott fiatalok, különösen az alacsonyan képzettek növekvő részvétele a 

szakoktatás és -képzés folytatásában kulcsfontosságú az aktív társadalmi 

befogadáshoz, a foglalkoztatási lehetőségeik növeléséhez és az aktív állampolgári 

szerepvállalás előmozdításához. Az ActiveGames4Change program elősegíti a 

kulcskompetenciák megszerzését és használatát a törvényekkel konfliktusba 

kerülő fiatalok számára, hogy megkönnyítse társadalmi befogadásukat, 

oktatásukat és foglalkoztathatóságukat. 

02. Keretek 

04. Program 

03. Célcsoport 

06. Értékelés 

04 
05 06 

03 

01 

02 

01. Miért az AG4C módszertan? 

05. Az oktató szerepe 
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A Fiatalok Szociális és Érzelmi Kompetenciáinak 

Fejlesztése 

A projekt által készített A jelenlegi helyzetet bemutató beszámolóban áttekintjük a 

kutatás főbb érveit, amelyek alátámasztják ezeknek a kompetenciáknak a fejlesztését: 

• A gyermekek és fiatalok szociális és érzelmi 

kompetenciái egyértelmű kapcsolatot 

mutatnak a felnőtt élet pozitív eredményeivel 

és a népességen belüli magasabb szintű 

jólléttel; ezek a kompetenciák általában jobb 

tanulmányi eredményeket és sikeres 

karrierpályát is eredményeznek. 

• Ezek a kompetenciák általában magukban 

foglalják az érzelmek szabályozásának 

képességét, a társas kapcsolatok jó 

működtetését és a felelős döntéshozatalt, 

amelyek mind elősegítik a változások 

kezelését, valamint jól valószínűsítik a 

tanulmányi sikereket.  

• Ezek a szociális és érzelmi kompetenciák 

biztosítják a gyermekek és a fiatalok számára azokat a készségeket, amelyek 

segítségével stabil, mély emberi kapcsolatokat alakíthatnak ki, kitartóak lesznek, 

jó lesz a problémamegoldó képességük, nő az érzelmi intelligenciájuk és 

tudatosságuk, valamint képessé válnak arra is, hogy megbirkózzanak a 

kedvezőtlen helyzetekkel. 

• Ezen készségek kifejlődésének hiánya vagy késedelme összefüggést mutat a 

rosszabb tanulmányi eredményekkel, a felnőttkori anyagi stabilitás 

csökkenésével és a bűnelkövetői magatartások valószínűségének 

növekedésével. 

• Ezek a készségek általában kisgyermekkorban fejlődnek ki abban az esetben, 

ha a gyerekek érzékeny nevelésben, jó oktatásban részesülnek, amelyek 

lehetőséget adnak arra, hogy motiváltak legyenek és örömmel gyakorolják ezen 

fejlődő készségeket. 

4. ábra. AG4C State of the Art elemzési 
jelentés. 

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


 

 14 

A törvényekkel konfliktusba kerülő fiatalok számára a család, a társadalmi-gazdasági, 

az oktatási és egyéb körülmények nem mindig elég harmonikusak ahhoz, hogy 

megteremtsék az ezen kompetenciák fejlesztéséhez szükséges optimális feltételeket. 

Az általános népességhez képest a törvényekkel konfliktusba kerülő fiatalok esetében a 

család felbomlását, a szegénységet, a társadalmi alacsonyabb státuszt és az egyéb 

személyes jellegű körülményeket és problémákat súlyosbítja a kábítószerrel és 

alkohollal való visszaélés magasabb arányú előfordulása, a mentális- és egészségügyi 

problémák gyakoribb megjelenése és a tanulási nehézségek megemelkedett száma. 

Ezeket súlyosbítják további érzelmi problémák, például a szorongás és depresszió, 

viselkedési problémák, valamint nyelvi és kommunikációs nehézségek, amelyek szintén 

gyakoribbak. Ez azt mutatja, hogy azok a fiatalok, akik az ifjúsági igazságszolgáltatási 

rendszerbe kerülnek, kisebb valószínűséggel fejlesztették ki a szociális, érzelmi vagy 

polgári kompetenciákat. Ez magyarázhatja, hogy miért tanúsítanak olyan 

kockázatvállaló magatartást, amelyre hajlamosabbak, érzelmi műveltség, önismeret és 

önszabályozás hiányában. A szociális, érzelmi és állampolgári kompetenciák fejlesztése 

fontos életvezetési készségek lennének a fiatalok számára, akik az ifjúsági 

igazságszolgáltatási rendszerekben találják magukat. 

 

 

Kompetenciák Fejlesztése Aktív Játékok és Sportok Révén 
 

Ezenkívül egyre több figyelem fordult a sport és a fizikai aktivitás belefoglalásának 

fontosságára a tevékenységekbe, mint a fogvatartottak fizikai/mentális egészségének 

és jólétének fokozására irányuló erőfeszítésre   (pl. Elger, 2009; Meek & Lewis, 2012), 

ami eközben hozzájárul a társadalmi ellenőrzéshez és csökkenti a visszaesést (Lewis & 

Meek, 2012), mint elkövetők kezelési eszköze (pl. Martos-García, Devís-Devís, & 

Sparkes, 2009; Sabo, 2001), amely megerősítheti rehabilitációs folyamatukat (pl. 

Leberman, 2007). Valójában "a sportbeavatkozások (a börtönökön belül), különösen a 

fiatal bűnelkövetők intézményei, céltudatosabb érzést nyújthatnak a fiataloknak, és 

pozitívabb módon szocializálódhatnak a barátaikkal, (ami) csökkentheti a visszaesési 

arányokat is, mivel (ők) nagyobb valószínűséggel találnak munkát szabadon 

bocsátásukkor" (Richardson, Cameron, & Berlouis, 2017, 42. o.). 
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A sporttevékenységek pozitív hatással vannak az egyének pszichológiai, kulturális és 

viselkedési fejlődésére az általában elvárt fizikai fejlődés mellett. A sport és a fizikai 

aktivitás integrálása a kompetenciák fejlesztésébe segíthet abban, hogy ezeket a 

fiatalokat újra bevonja a tanulásba. Azok a fiatalok, akik törvényt sértettek, úgynevezett 

"nagy távolságban" vannak az oktatástól és a tanulástól, és újbóli elkötelezettségük 

nagymértékben függ attól, hogy kevésbé formális és fenyegető interakciós módokat 

alkalmaznak-e velük, és ilyen típusú tanulást nyújtanak-e nekik, például aktív játékokat.  

 

Keretrendszer 
 

 Az AG4C módszertan megvalósítása során ezek azok a szociális és érzelmi 

kompetenciák, amelyekkel a játékok játszása közben dolgozni fog: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Az öntudatosság az a gondolkodási készség, amely az egyén azon 

képességére összpontosít, hogy pontosan ítélje meg saját teljesítményét és 

viselkedését, és megfelelően reagáljon a különböző társadalmi helyzetekre. Az 

Önszabályozá
s

Felelős 
döntéshoza

tal

Kapcsolati 
készségek

Társas 
tudatosság

Öntudatosság

. 
5. ábra. Az AG4C program által fejlesztendő öt kompetencia. 
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öntudatosság segít az egyénnek abban, hogy ráhangolódjon az érzéseire, 

valamint mások viselkedésére és érzéseire. 

• Az önszabályozás arra utal, hogy egy személy képes szabályozni saját 

tevékenységét, mások kevés vagy semmilyen beavatkozása nélkül. Ez magában 

foglalja azt is, hogy akkor is a feladatnál maradunk, amikor zavaró tényezők 

vannak jelen, és jó döntéseket hozunk a cselekedetek és a viselkedés 

tekintetében. 

• A felelős döntéshozatal magában foglalja azt, hogy bizonyítani tudjuk egy olyan 

indokolt döntés meghozatalát, amely a döntéshozatali folyamat mögött 

egyértelműen megindokolja a különböző érdekelt felek (más emberek) 

véleményét.  Ez magában foglalhatja mások vagy a szakértők véleményének 

kikérését is. 

• A kapcsolati készségek a kapcsolat létrehozásához, kommunikációjához, 

fejlődéséhez, növekedéséhez, bizalmának kialakításához és fenntartásához 

szükséges készségekre, eszközökre, ismeretekre és megértésre vonatkoznak. 

Ez magában foglalja azt, hogy hatékonyan tudunk dolgozni a különböző háttérrel 

rendelkező egyének széles körével. 

• A társas tudatosság azon képességek, hogy megismerjük és érezzük a 

körülöttünk lévő embereket, és az a képesség, hogy a leghatékonyabb és 

legmegfelelőbb módon lépjünk velük kapcsolatba. Ez magában foglalja azt is, 

hogy együtt kell éreznünk a különböző nézőpontokkal, és át kell gondolnunk, 

hogyan értelmezhetik mások a cselekedeteinket. 

 

A fenti kompetenciák meghatározásához a CASEL keretrendszer lett kiválasztva, a 

kutatás, az eljárásmód és a gyakorlat közötti kapcsolatok miatt, amit alátámaszt az 

együttműködési megközelítés, amely számos szakértelemmel rendelkezik, beleértve a 

szakembereket, a kutatókat és az eljárásmód döntéshozóit. Ez a keretrendszer tükrözi 

a szakirodalomban meghatározott kompetenciákat a törvénnyel konfliktusba kerülő 

fiatalokra vonatkozóan, és felhasználja az ebben a projektben tervezett aktív játékok 

alátámasztására. Ez a keretrendszer az Európai Bizottság által azonosított és 2018-ban 

frissített nyolc kulcskompetencia közül háromra is kiterjed, nevezetesen “A tanulás 

megtanulására”, a “Szociális és polgári kompetenciákra”, valamint a 

“Kezdeményezőkészség és a vállalkozói készségre”. 

 

https://casel.org/wp-content/uploads/2020/12/CASEL-SEL-Framework-11.2020.pdf
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Célközönség 

Az AG4C program olyan szervezeteket céloz meg, amelyek a törvénnyel konfliktusba 

kerülő fiatalokkal dolgoznak és/vagy támogatnak. A szervezeteknek lehetőségük lesz 

arra, hogy vezető szerepet töltsenek be abban, hogy felfedezzék a legújabb kutatásokat, 

amelyek a felügyeletük alatt lévő fiatalok szociális és érzelmi kompetenciáinak 

fejlesztésére vonatkozik, sport és testmozgás révén. 

 

 

A Fiatalok Profilja 
 
A résztvevőknek lehetőségük lesz arra, hogy kihasználják a kutatáson alapuló, 

szórakoztató és lebilincselő játékokat, amelyeket kifejezetten arra terveztek, hogy 

megfeleljenek az igényeiknek és a biztonságos kontextus korlátainak - és mindezt 

pszichológiai és oktatási kutatási bizonyítékok támasztják alá. 

 

A programban részt vevő gyermekek és fiatalok az alább bemutatott profilok legalább 

egyikébe tartoznak:   

Őrizetben van 
rehabilitációs 

központban vagy 
börtönben 

A fiatalkorúakra 
vonatkozó 

igazságszolgáltatási 
rendszer őrizete alatt kell 

állnia (a különböző 
nemzeti jogszabályok 

szerinti különböző 
rendszerek vannak) 

 

Úgymond 
veszélyeztetettnek 

kell lennie, hogy 
konfliktusba kerüljön 

a törvénnyel, hogy 
bűnt kövessen el, 

hátrányos származása 
vagy más okok miatt 

 
6. ábra. Gyermekek és fiatalok profilja. 
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A Pedagógusok Profilja 
 

 A program sikeres végrehajtását elősegítették az alább leírt profilnak megfelelő oktatók:   

 
7. ábra. Pedagógusok Profilja 

 

A Program 
 

A program 18 aktív játékot tartalmaz, 3 szintre osztva (egyenként 6 játék): az első szintű 

játékok kevésbé összetett társadalmi és érzelmi kompetenciákat igényelnek, míg a 

harmadik szint vagy több kompetenciát, vagy magasabb nehézségi szinten használt 

kompetenciákat igényel, a 2. szint pedig hídként szolgál az 1. szinten kialakultak 

megszilárdításához és fejlesztéséhez. A játékok segítenek az AG4C öt szociális és 

érzelmi kompetenciájának fejlesztésében (lásd még az AG4C 18 aktív játékát nehézségi 

szint és kompetenciaértékelés szerint felosztva). 

Minden játékhoz tartozik egy teljes sor utasítás - játékkártyák (1. ábra), beleértve a játék 

célját, a szabályokat, valamint a felszerelést és a létesítmény követelményeinek 

áttekintését. Talál egy hasznos részt arról is, hogy a játékokat hogyan lehet könnyebbé 

vagy kihívásosabbá tenni attól függően, hogy milyen jellegű csoporttal dolgozik együtt. 

Emellett látni, hogy minden játékban van egy sor irányított reflexiós kérdés, amelyet a 

játék során vagy a befejezés után kell használni. Minden játéknak van egy QR-kódja 

egy rövid videóhoz, amely bemutatja a játékot folyamatában (2. ábra), és amely segít 

az oktatóknak jobban megérteni a játék előkészítését és megvalósítását, ha szüksége 

van rá. 

Minden játék hátoldalán kártya áttekintést fog kapni a kompetenciákról – ez 

emlékeztetőül szolgál majd az oktató számára, de azt javasoljuk, hogy a fiatalok is 

ismerjék meg ezeket a kompetenciákat és azt, hogy hogyan néznek ki a gyakorlatban, 

hogy elkezdhessék az önértékelésüket a saját fejlődésükről.  Bebizonyosodott, hogy 

Részt vesz a 
szakképzési 
programokb

an

Fiatalkorúa
kkal és 

fiatalokkal 
való 

munka, a 
közösségbe

n

Kifejezték az 
érdeklődésük

et az AG4C 
módszerben

Hozzáférés 
a végső 

célcsoporth
oz (fiatalok)

Hajlandósá
g a teljes 

programba
n való 

részvételre

Kommunikáció 
és érdeklődés a 

játékok 
fejlesztése iránt

https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/hungarian_version_levels_2.pdf
https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/hungarian_version_levels_2.pdf
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az oktatók az önértékelésben nyújtott támogatása kulcsfontosságú a program 

hatékonyságához. A kártya alján egy értékelési táblázat is megjelenik, amely lehetővé 

teszi az oktató vagy a fiatal számára, hogy felmérje a játékban nyújtott teljesítményét a 

megalapozott (egyértelműen, következetesen bizonyítja a kompetenciát), fejlődő 

(időnként demonstrálja a kompetenciát, de inkonzisztens), vagy kialakuló (ritkán vagy 

soha nem demonstrálja a kompetenciát) szint szerint. 

  

8. ábra. Aktív Játékot 

2. video. A "Shelter Build" videó 

 

2. videó. A "Cross the Swamp" videó 

https://www.youtube.com/embed/aG_G_u5v2Fg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/2YcvyNXZU5k?feature=oembed
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Az erőforrás támogatására 

kifejlesztettük az AG4C 

mobilalkalmazást. Az applikáció 

értékes eszköz, mert teljes 

hozzáférést biztosít a játékok minden 

részletéhez, valamint útmutatást nyújt 

a teljes program végrehajtásához és 

kezeléséhez, beleértve az 

értékelések nyomon követését és az 

előrehaladási jelentéseket.  Az AG4C 

appot hét különböző nyelvre 

fordították le: angol, portugál, 

spanyol, magyar, olasz, román és 

török. 

 

Fedezze fel az alkalmazást az Ön számára legkényelmesebb módon! 

 

 

 

 
 
 

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

szeretnénk némi útmutatást nyújtani a játékok végrehajtási stílusához. Az alábbi ábra az 

egyes játékok végrehajtási módját mutatja be.1 

 

 

 

 
 
1 A program elméleti és koncepcionális alapjaival kapcsolatos további információkért tekintse meg 
a State of the Art elemzési jelentést. 

9. ábra. Az AG4C alkalmazás 

https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/state_of_art_hn_v2.pdf
https://apps.apple.com/bj/app/ag4c/id1597289801
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubi.ag4c


 

 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Értékelés  

Az AG4C kompetenciáit a Warwick–Edinburgh Mentális Jóléti Skála (WEMWBS) 

értékeli. Ez egy 14 tételes szabványosított skála, 5 válaszkategóriával, amely a mentális 

jólét érzési és működési aspektusait fedi le. Gyorsan és egyszerűen beadható akár 

papíron, akár az applikáción keresztül.   

A WEMWBS értékelésen kívül két további kérdés kerül megkérdezésre a játékok 

befejezésekor: 

1. Hogyan segített a másokkal való együttműködés a játékok végcéljának 

elérésében?  

2. Hogyan győzted le a felmerülő nehézségeket amiket a játék céljának elérésekor 

éreztél?  

1 

2 

3 

4 

5 

A játék 
bemutatása, 
beleértve a 
célokat és a 
szabályokat 

Lehetővé teszi a tanulók 
számára, hogy minimális 

beavatkozással fedezzék fel a 
játék megoldásait 

A résztvevők 
bátorítása a 

cselekvő 
gondolkodá

sra 

A játékot 
újrajátszása a 

csoport igényeitől 
függő 

adaptációkkal 

Részvétel a játék 
utáni reflexióban 

a kártya 
útmutatása 

alapján 

10. ábra. Az Oktató Szerepe. 

https://www2.uwe.ac.uk/services/Marketing/students/pdf/Wellbeing-resources/well-being-scale-wemwbs.pdf
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Lépésről Lépésre Történő Megközelítés 

Az AG4C módszertan szervezetek általi hatékony végrehajtását a lépésről lépésre 

történő megközelítéssel lehet támogatni.  

E kézikönyv mellett 2 kulcsfontosságú útmutató is létezik, amelyek támogatni fogják 

szervezetét ebben: 

1. Útmutató mesteroktatóknak és oktatóknak - oktatói/tutori képzéséhez (elérhető 

az AG4C weboldalán). 

2. Tanfolyami tanterv és kézikönyv - az AG4C játékokat végrehajtó oktatók/tanárok 

számára (elérhető az AG4C weboldalán). 

 

Ez a végrehajtási ütemterv azokat a szervezeti vezetőket célozza meg, akik e 

módszertan alkalmazásával hajlandóak fejleszteni a törvényekkel konfliktusba kerülő  

gyermekek kulcskompetenciáit. Az AG4C partnerség által kipróbált megközelítés 

alapján négy különböző lépésre oszlik: 

  

2
2 3

3 

4
4 

1 

2 

3 

4 

Mesteroktatók felvétele és 
képzése 

Az oktatók kiválasztása és 
képzése 

A program végrehajtása 

Értékelés és értékelés 

1 

11. ábra. A Végrehajtás Ütemterve 

https://www.activegames4change.org/f337oldal.html
https://www.activegames4change.org/f337oldal.html
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Mestertrénerek Felvétele és Képzése 

A sporttevékenységek sikeres lebonyolításához fontos biztosítani, hogy az őrizetben 

lévő környezetből származó oktatók megfelelő képzésben részesüljenek a pedagógiáról 

és az AG4C játékkártyák használatáról.  

Egy intézmény vezetőjeként először ki kell választani azokat a munkatársakat, akik 

felelősek lesznek az oktatók képzésének megszervezéséért és illetve azért, hogy más 

szervezetek oktatóina megfelelő támogatást kapjanak az Ön intézményében az AG4C 

módszertan megvalósításához – ezek a "mesteroktatók" fontos szerepet játszanak a 

következőkben: 

• Az oktatók azonosítása a helyszínen, akiknek akár a helyszínen van a bázisa.  

• Az oktatók képzése a projektben kidolgozott útmutató anyagok felhasználásával.  

• Annak biztosítása, hogy megértsék a képzést és az AG4C-n keresztül biztosított 

anyagok, erőforrások felhasználását. 

• Az oktatók támogatása a program során.  

• Segítség a játékprogram megvalósításában.  

A kiválasztáshoz a mesteroktatóknak kiváló facilitációs (csoport-/folyamatmenedzsment, 

nyitott kérdések stb.) és szervezési készségekkel, valamint szilárd pedagógiai/oktatási 

hátterrel kell rendelkezniük. Ezen túlmenően, ha a mesteroktatók nem tapasztaltak a 

sporttevékenységekben, akkor tanácsos, hogy együttműködjenek egy sporttanárral az 

oktatóképzés tervezése és lebonyolítása során. Az AG4C módszertan megismeréséhez 

a mesteroktatóknak végig kell venniük az “AG4C útmutatót az oktatók és mentorok 

számára”, amely egy átfogó iránymutatás és képzési útmutató, amely megkönnyíti az 

önképzést a mesteroktatók számára. Miután a mesteroktatók megismerkedtek a 

módszertannal, megtervezhetik és levezethetik a képzést az oktatók számára. Az 

alábbiakban bemutatjuk az AG4C tesztelés részeként végzett "Train the Trainer" 

tanfolyam videóit. 

4. videó. AG4C gyakorlati része a mesterképzésnek. 3. videó. AG4C A mesterképzés elméleti része. 

https://www.youtube.com/embed/V4kbJ9vnKRU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/w__REzkT0iI?feature=oembed
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Az Oktatók Kiválasztása és Képzése 

Az oktatókat az alapján kell kiválasztani, hogy hajlandóak és elkötelezettek-e a fiatalok 

változásának előmozdítására huzamosabb időn keresztül. Az oktatóknak sikeresen el 

kell végezniük a Train-the-Trainer tanfolyamot, majd gyakorolniuk az AG4C program 

közös levezetését. Az oktatók képzési folyamata két fő részre oszlik (elméleti és 

gyakorlati), és a következő területeket fedi le: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

12. ábra. Pedagógusképzési folyamat 

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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A tudás és a készségek megfelelő átadásának biztosítása érdekében 

ajánlott a pedagógusképzést több nap alatt tartani, legalább 1 napot 

elkülönítve minden képzési területre, beleértve az elő- és utóértékelést 

is. 

 
 
 
 

A Program Végrehajtása 

A program 18 aktív játékot tartalmaz, három különböző szinten (minden szinten hatot), 

és az ajánlás az, hogy szintenként legalább 3 játékot valósítsunk meg. Itt a kompetenciák 

fejlesztésére kell összpontosítani, nem pedig a szállított játékok számára.  

A játékokat többször is le lehet játszani, és a javasolt módosításokkal újra meg lehet 

nézni az egyes játékokat , hogy a csoport igényeitől függően növeljék vagy csökkentsék 

a kihívást. 

A játékok szállításának a  beállításhoz  való kiválasztásakor és adaptálásakor  

figyelembe kell vennie az alábbi tényezőket:2: 

 

 
 
2 Ez az "ideális" felszerelési lista az összes játék befejezéséhez, de a berendezés a kontextusnak 
és a rendelkezésre álló erőforrásoknak megfelelően adaptálható. 

Tekintse meg az AG4C útmutatóját oktatóknak és oktatóknak 

(szakembereket célozva meg), hogy részletes információkat 

kapjon a képzés megtervezéséről és végrehajtásáról, beleértve 

a szállítási ütemtervet, a képzési modulokat, a foglalkozási 

terveket és a pedagógiai anyagokat 

Rendelkezésre 
álló 

berendezések

A játéktér 
mérete

A 
tevékenységekr

e szánt idő

A fiatalok 
csoportjának 

jellemzői

13. ábra. AG4C Games felszerelés lista 

https://www.activegames4change.org/f337oldal.html


 

 27 

• Az egyes játékokra szánt idő meglehetősen rugalmas, de a csoport méretétől és 

kompetenciájától függően általában 30-45 percig tart.  

• A tevékenységek a rendelkezésre álló tevékenységi terület méretéhez 

igazíthatók – az oktatóknak megalapozott döntést kell hozniuk erről a 

játékkártyákon található információk alapján. 

 
 
 
 
 
 

 

Összegzés és Értékelés 

Az értékelés minden program/beavatkozás kulcsfontosságú eleme, hasznos eszköz a 

vezetők számára annak azonosításához, hogy milyen eredményeket próbálnak elérni, 

és hogy a munkatársaik által végzett tevékenységek hogyan irányulnak ezen 

eredmények elérésére.  

A fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatás területén a rehabilitációs és társadalmi 

visszailleszkedési programok és a jogszabályokkal ellentétes gyermekeket célzó 

beavatkozások hatékonyságára vonatkozó megbízható adatok elengedhetetlenek 

ahhoz, hogy a hatóságok elkötelezzék magukat és elkötelezzék magukat e népesség 

iránt.  

Az AG4C program értékelésének célja, hogy mennyiségi és minőségi adatokat gyűjtsön 

két összetevőről:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nézd meg az AG4C Games felszerelési listáját 

a függelékben. 

Nézze meg az AGAC értékelési 

eszközeit 

PEDAGÓGUS FIATALOK 

▪ Képzés előtti 
képzés A 
képzés után 

▪ Jóllét 
Kompetenciaf
ejlesztés 

Az értékeléseket papíralapú űrlapon vagy az AG4C alkalmazáson  keresztül lehet 

összegyűjteni.  
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1. Függelék: Az AG4C 18 aktív játéka nehézségi 

szint és kompetenciaértékelés szerint 

 

 

  

 Kompetencia értékelés (1-5 csillag) 

Öntudatos
ság 

Önszabályoz
ás 

Felelős 
döntéshozata

l 

Kapcsolati 
készségek 

Társas 
tudatosság 

1. 
szin

t 

Ponyva 
Fordítás 

     

Átkelés a 
Folyón 

     

Szétszórt 
Labdák 

     

Csapatkihívás
ok 

     

Ugorjuk Át      
Leguruló 
Labdák 

     

2. 
szin

t 

4 irányú 
röplabda 

     

Átkelés a 
mocsáron 

     

Saroklabda      
Fészekrablás      

Pókháló      
Szivárgó 

vödör 
     

3. 
szin

t 

Palack Játék      
Invázió      

Hanoi tornyai      
Menedék 
építése 

     

Játék 
tervezés 

     

Menekülőút      
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2. Függelék: AG4C AG4C játék felszerelés lista 
 
  

Svédszekrény (különböző 
magasságban x 3) 

Színes mezek (3 szín x 6 
mindegyikből) 

Tornapadok (x 6) Bólyák(különböző színűek x 100) 

Ereszcsatorna 8 x 1,5 m Nagy vödrök (x 3) 
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  Sima vödrök, kifúrt lyukakkal (x 3) 25 
lyuk különböző magasságban  

Ruhafogas (x 2) 

Kötél 16x1,5 m Ragasztó szalag (x 1 tekercs) 

Ponyvalapok (nagy 3x3m) (x 4) Strandlabda (x 2) 
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Vizespalackok (normál 
italpalack x 2) 

Szemtakaró (x 10) 

Ruhafogasok (x 2) Sarokjelzők (x 4) 

Különböző méretű karikák 
(x 15) 

Kosárlabda/ Netball hálók (x 2) 

vagy 
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    Tollaslabda/ Röplabda 
póznák (x 8)  Korongok x6 (vagy 

hasonló) 

Színes padlójelölők (x 10) Teniszlabdák (x 16) 

Golflabdák (x 10) Netball labdák (x 5) 
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3. Függelék: AGAC értékelési eszközök 

Eszköz Cél 
Célszemél

yek 
Mikor Hogy 

WEMWBS 
A fiatalok szociális és érzelmi 

kompetenciáinak értékelése 

 

Fiatalok 

A program 

végrehajtása előtt 

és után 

Egyénileg 

Kvalitatív 
adatfelmérés 

Kvalitatív adatok készítése az 

önmenedzselésről, a kapcsolati 

készségekről és a felelős 

döntéshozatalról; az aktív 

gondolkodás és elkötelezettség 

ösztönzése a célzott kompetenciák 

megértésében és fejlesztésében 

Fiatalok 
A program 

végrehajtása után 
Oktatók által 

Játékmegfigy
elő rács 

Regisztrálja a résztvevők 

interakcióit a játék során; a talált 

kihívások és megoldások; 

motiváció 

Fiatalok Minden játék után Oktatók által 

Ajánlások / 
esettanulmá

nyok 

Jegyezze fel a program 

erősségeivel és gyengeségeivel, 

valamint annak hatásával 

kapcsolatos észrevételeket 

Fiatalok 
A program 

végrehajtása után 
Egyénileg 

Oktatói 
felmérés a 

képzés után 

Értékelje a képzés hatékonyságát 

és azt, hogy mennyire készítette fel 

az oktatókat a játékok 

lebonyolítására 

Oktatók 
Az oktatók 

képzése után 
Egyénileg 

Foci labda (x 5) Kosárlabda (x 5) 

https://www2.uwe.ac.uk/services/Marketing/students/pdf/Wellbeing-resources/well-being-scale-wemwbs.pdf
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Oktatói 
felmérés a 

megvalósítás 
után 

Visszajelzések/adatok gyűjtése a 

program anyagainak és 

erőforrásainak hatékonyságáról; a 

fiatalok által a programra reagáló 

perspektívák regisztrálása 

Oktatók 
A program 

végrehajtása után 
Egyénileg 

Ajánlások / 
esettanulmá

nyok 

Jegyezze fel a program 

erősségeivel és gyengeségeivel, 

valamint annak hatásával 

kapcsolatos észrevételeit 

Oktatók 
A program 

végrehajtása után 
Egyénileg 

A fiatalok 
szociális és 

érzelmi 
kompetenciá

inak 
értékelése 

A tanulók kompetenciáinak 

értékelése magában foglalja a 

szociális és érzelmi kompetenciák 

értékelését minden játék után, 

hogy lássuk, hogyan fejlődik egy 

diák az egyes kompetenciákban. 

Oktatók 

Minden játék 

megvalósítása/min

den szint után 

Egyénileg 
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