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NORMÁK
A gyakorlatot a La Xixa Teatre dolgozta ki

CÉLOK

 � Meghatározni és megvizsgálni, hogy hol húzódnak a résztvevők határai a munkájukhoz kapcsolódóan.
 � Beszélgetni arról, hogy milyen jelentősége van a normák, szabályok felállításának, amikor fiatalokkal 

dolgozunk. 
 � Megalkotni azokat a normákat, amelyek hasznosak lehetnek a résztvevők számára a munkájuk során, amikor 

csoportokkal foglalkoznak.
 � Közösen meghatározni, hogy hogyan lehet alkalmazni ezeket a normákat annak érdekében, hogy tudjuk 

tartani a megfelelő távolságot a csoportjainkban.

PARTICIPANTS

Minimum: 6 fő

Maximum: 30 fő

Javasolt: 16 fő

KELLÉKEK

Nincs szükség kellékekre.

ÁTTEKINTÉS

A résztvevők közösen készítenek egy listát azokról a normákról, szabályokról amelyek abban segítenek, hogy 
kialakítsák a megfelelő távolságot az ifjúsági csoportjaikban. Megvizsgáljuk, hogy milyen hatással vannak az előre 
meghatározott normák (vagy azok hiánya) a biztonságos közeg kialakítására az ifjúsági munkában.

MEGVALÓSÍTÁS

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

IDŐTARTAM

60 perc
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GYAKORLAT LÉPÉSEI

1. Alkossunk 3-4 fős csoportokat, és kérjünk meg minden csoportot, hogy írjanak össze egy listát azokról a 
normákról, szabályokról, amely szerintük hasznos lenne a megfelelő távolság kialakításához és fenntartásához 
az ifjúsági munka során (beleértve a fiatalok közötti biztonságos távolságot is).  

2. Miután minden csoport megalkotta ezeket a normákat, kettesével vonjuk össze a csoportokat, és adjunk nekik 
néhány percet, hogy a listájukat összesítve, alkossanak egy új listát.

3.  Ismételjük meg a 2. lépést, míg végül egyetlen lista marad.  

MEGBESZÉLÉS

 � Vizsgáljuk meg együtt az egyes normák, szabályok előnyeit és hátrányait, és azt is, hogy mik a legjobb módjai 
annak, hogy azokat átültessünk a gyakorlatba.

 � Figyeljük meg, hogy mi a könnyű és mi a nehéz a normák kialakításakor. 
 � Tanultak valami újat a résztvevők magukkal vagy a munkájukkal kapcsolatban a normák kialakítása során? Ha 

igen, mit? 

TIPPEK ÉS JAVASLATOK

Tegyük lehetővé a résztvevők számára, hogy maguk között megvitassák, mely normák szerepeljenek a végleges listán. 
Ha egy norma különösen fontos egy résztvevő számára, de a csoport többi tagja számára nem az, adjunk lehetőséget 
a résztvevőnek, hogy megossza a többiekkel, miért tartja az adott normát olyan fontosnak, miközben garantáljuk 
számára a biztonságos légkört. 
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