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ESZKÖZÖK
• A CSOPORTMUNKA FEJLESZTÉSE
• kommunikáció
• problémamegoldás
• a kiégés-megelőzés, és az 
ellenálló-képesség erősítése

Készítsd elő vagy határozd meg a 
gyakorlat folyamán használt  tereket: 
egy helyet minden csoport számára, 
ahol építenek majd, messze egymástól, 
ugyanis a csoportok nem láthatják a 
másik munkáját; egyet a csoport 
képviselőinek találkozó helyéül és végül 
egegy teret, ahol bemutathatják a 
járműveiket. Ez utóbbi lehet a 
találkozóhellyel azonos tér.

BEVEZETÉS
Ez a gyakorlat  lehetővé teszi a csoport 
számára hogy a kommunikációs és a  
problémamegoldó készségeiken  
dolgozzanak. A résztvevőket arra hívjuk,  
hogy képzeljék el, hogy a kiscsoportok egy 
nagy nemzetközi vállalat  egyes osztályai, 
akik egy pilot projekten dolgoznak. Létre 
kekell hozniuk egy jármű prototípusát  a 
kapott anyagokból. 

Egy halom változatos anyag - minden 
csoport számára azonos elemekkel: 
ládák,
kerekek,
tányérok,
kötelek,
botok, stb.

9-24 fő
1 óra

 szabadtéri I beltéri

Élménypedagógia

csoportmunka



A GYAKORLAT LÉPÉSEI:

JÁR
MŰ
ÉPÍ
TÉS

KIÉRTÉKELÉS:

MEGJEGYZÉSEK:

1. (45 perc) Oszd a csoportot legalább 3 kisebb csoportra, amelyeknek 
3-5 tagja van. Minden egyes kiscsoport kap egy csomagot, ami 
pontosan ugyanazokat az elemeket tartalmazza, mint a többieké, és 
elindulnak a számukra kijelölt helyszínre építeni, úgy hogy a többi 
csoport ne lássa őket.  
A kiscsoportoknak a következő a feladatuk:
- építsenek teljesen egyforma járművet 
- - rajzolják meg a jármű pontos tervét 
- nevezzék el a járművet
- írjanak egy hirdetést a járműről

22. (15 perc) Az építési folyamat során a csapatok közvetlenül nem 
kommunikálhatnak egymással, ezért minden csoport választ a tagjai 
közül egy képviselőt, aki megbeszéléseket folytat  a többi csapat 
képviselőjével. Egy semleges helyen - a találkozóhelyként kijelölt térben. 
Többször is találkozhatnak, de azok ideje összességében nem 
haladhatja meg a 15 percet.

33. (csapatonként 5 perc) A 45 perc letelte után, minden csapat odaviszi 
a járművét a megbeszélt helyszínre és egyesével bemutatják a 
járgányokat.

4.   Kezdd el a gyakorlat kiértékelését és kérd meg a résztvevőket, hogy 
osszák meg a tapasztalataikat.

• Milyen volt a csapatmunka a kiscsoportban? 
• Képes volt-e minden egyes résztvevő hozzájárulni az 
eredményhez a képességei maximális kihasználásával? Mi 
az, ami segítette, hogy  mindenk hozzájáruljon a maga 
tudásával az építéshez? Mi az, ami akadályozta ezt?
• • Mit gondolsz, hogyan támogatta ez a folyamat az 
ellenálló-képesség erősítését és a kiégés-megelőzést?

A gyakorlat kint és bent egyaránt megvalósítható, ha van 
elég tér arra, hogy a kiscsoportokat elkülönítsük egymástól.
Állíts össze annyi, pontosan ugyanolyan “alapanyagokat” 
tartalmazó eszközcsomagot, amennyi csapat dolgozik 
egymással párhuzamosan.


