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A gyakorlatot a La Xixa Teatre fejlesztette ki 

TALÁLJ KI EGY GYAKORLATOT

ÁTTEKINTÉS

Fontos, hogy az ifjúsági szakemberek tudják, hogyan 
kell kidolgozni olyan gyakorlatokat, amelyek fontosak 
és hasznosak lehetnek a csoportok számára, amelyekkel 
foglalkoznak. Ez a gyakorlat a kompetenciafejlesztésre 
fókuszál. A feladat első részének célja kidolgozni egy 
szórakoztató és inspiráló „jégtörő” gyakorlatot, ami segít 
oldani a hangulatot, hogy kényelmes és biztonságos 
környezetben dolgozhassunk a csoportjainkkal. 
A második rész célja olyan gyakorlat kidolgozása, 
amely segít a megfelelő távolság témáját megvitatni a 
fiatalokkal.

MEGVALÓSÍTÁS

A gyakorlat végezhető online, személyesen közösségi távolságtartással(járványügyi előírásoknak megfelelve), vagy 
személyesen fizikai kontaktussal.

RÉSZTVEVŐK

Minimum: 6 fő

Maximum: 30 fő

Javasolt: 16 fő

KELLÉKEK

Egy gyakorlat leíró sablon, 
ami tartalmazza a következő 
kategóriákat:  

 � Cím
 � Célok
 � Időtartam
 � Résztvevők száma
 � Kellékek
 � Előkészítés
 � Gyakorlat leírása
 � A gyakorlat  

megbeszéléséhez  
javasolt kérdések

DURATION

I. rész: 90 perc

II. rész: 90 perc
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GYAKORLAT LÉPÉSEI

I. rész: Tervezz meg egy „jégtörőt” és/vagy egy csapatépítő gyakorlatot
1. Kérjük meg a résztvevőket, hogy alkossanak 3-4 fős csoportokat. 
2.  Adjunk minden csoportnak egy-egy gyakorlat leíró sablont. 
3. Magyarázzuk el, hogy a „jégtörő” vagy csapatépítő gyakorlat kidolgozásakor vegyék figyelembe a következő 

jellemzőket:
a. Időtartam: 15 perc
b. Cél: biztonságos és kényelmes környezet kialakítása egy csoportban, pozitív kapcsolódások elősegítése 
c. Résztvevők: minden csoportnak meg kell határoznia a gyakorlat célcsoportját, beleértve a résztvevők 

korát, társadalmi/kulturális hátterét, illetve a csoport méretét. 
d. Meghatározni, hogy a gyakorlatot személyesen, online vagy mindkét formában el lehet-e végezni. 

4. Ha vannak olyan szabályok, amelyeket figyelembe kell venni, ezek meghatározása és bemutatása része kell 
legyen a gyakorlatnak. 

5. Amikor minden csoport kidolgozta a gyakorlatát, válasszunk ki közülük kettőt. A csoporttal közösen beszéljük 
át a gyakorlatot és a gyakorlat kifejlesztésének lépéseit.  

6. Ha megoldható, szánjunk időt a gyakorlatok kipróbálására.
7. A gyakorlat közös megbeszélése. 

II. rész: Tervezzünk meg egy olyan gyakorlatot, amely bemutatja a biztonságos és megfelelő távolság kialakításának 
fogalmát

8. Kérjük meg a résztvevőket, hogy alkossanak 3-4 fős csoportokat (ne ugyanazok a csoportok legyenek, mint az 
I. részben).  

9. Magyarázzuk el, hogy a gyakorlatnak, amit megterveznek, meg kell felelnie a következő jellemzőknek: 
a. Időtartam: szükség szerint alakítható
b. Cél: bemutatni a megfelelő és biztonságos távolság kialakításának fogalmát 
c. Résztvevők: minden csoportnak meg kell határoznia a gyakorlat célcsoportját, beleértve a résztvevők 

korát, társadalmi/kulturális hátterét, illetve a csoport méretét. 
d. Meghatározni, hogy a gyakorlatot személyesen, online vagy mindkét formában el lehet-e végezni. 

CÉLOK

 � Megtanulni, hogy lehet a kényelmes és biztonságos környezet megteremtéséhez szükséges gyakorlatokat ki-
találni fiatalok számára. 

 � Megtanulni, hogyan lehet kitalálni olyan gyakorlatokat fiatalok számára, amelyek segít nekik a megfelelő 
távolság kialakításában. 

 � Közösen gondolkodni arról, hogy milyen gyakorlatok segíthetnek a megfelelő távolság kialakításában.
 � Meghatározni azokat a kulcsfontosságú elemeket (normák, témák, megállapodások, stb.), amelyeket figye-

lembe kell venni, amikor fiatalokkal dolgozunk. 
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MEGBESZÉLÉS

A gyakorlat megbeszéléséhez javasolt kérdések:
 � Mi volt könnyű, és mi volt nehéz számodra a gyakorlat során? 
 � Felfedeztetek valami újat?
 � Mik a fő elemei a fiataloknak szóló gyakorlatok megtervezésének? 
 � Mik a fő elemei azon gyakorlatoknak, ahol a fiatalokkal a megfelelő távolság kialakításáról beszélgetünk? 
 � Mi működött jól, és az amin változtatni kellene? 

10. Ha vannak olyan szabályok, amelyeket figyelembe kell venni a gyakorlat során, akkor ezek is legyenek 
bemutatva.

11. Amikor minden csoport kidolgozta a gyakorlatát, válasszunk ki közülük kettőt. A csoporttal közösen beszéljük 
át a gyakorlatot és a gyakorlat kifejlesztésének lépéseit.  

12. Ha megoldható, szánjunk időt a gyakorlatok kipróbálására. 
13. A gyakorlat közös megbeszélése. 

TIPPEK ÉS JAVASLATOK

Amennyiben a workshop online zajlik, gondoskodjunk arról, hogy legalább két csoport online gyakorlatot dolgozzon 
ki, hogy ki lehessen próbálni őket. 

A II. részben felhasználhatjuk „A normák” gyakorlat eredményeit a gyakorlatok kidolgozásánál.
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