
European project “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” 

Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP 
 

 

1 

 

PROSKILLS GYAKORLATOK 
 

“A játék nem más, mint tudás, érzelmek és akció.” 
 
Az innovatív oktatási megközelítésen alapuló ProSkills módszertan széleskörű terjesztése 
érdekében ajánljuk a kidolgozott ProSkills “Tool box” – eszköztárat, amely az egyéni, szociális és 
menedzsment készségeket fejlesztő tréningek során kitűzött célok elérését elősegítő gyakorlatokat 
tartalmaz. 
 
Az itt szereplő játékokat és gyakorlatokat használni szándékozó képzőknek figyelemmel kell 
kísérniük azt a tényt, hogy egy tréning koncepció részei, így hivatkozniuk kell a ProSkills filozófiára 
és módszertanára (lásd még a ProSkills Képzési Koncepció, Módszertani elvek fejezetét). 
 
Az eszköztár olyan ismeretátadási tevékenységet nyújt, mely komplexitását az adja, hogy kognitív 
szempontból szemlélteti az összefüggéses tapasztalatok megteremtését és az intenzív érzelmek 
elérését. 
 
A tapasztalaton alapuló tanulás akkor hatékony, ha folyamatosságot nyújt az élettapasztalat terén 
(Dewey 1929). Nagyon fontos segíteni a képzésen résztvevőknek abban, hogy megtalálják a 
kapcsolatot a tréningen elsajátított ismeretek és a valós élet múltbeli, illetve jövőbeli tapasztalatai 
között.  Ez a hatékony tapasztalati tanulás jellemzője.  
 

A FOGLALKOZÁSOK TERVEZÉSE  
 
Egy foglalkozás tervezésekor hivatkozhatunk a ProSkills Képzési Koncepcióra, mely az alábbi hat 
modult tartalmazza:  

- 1. Modul: A ProSkills Filozófia 
- 2 – 4. Modul: egyéni, szociális és önmenedzselési készségeket fejlesztő modulok  
- 5. Modul: Gyakorlat – az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása  
- 6. Modul: Reflexió és értékelés 

 
a modulok aktív módszertan szerinti lebonyolításához ajánljuk a “ProSkills Tool box” – eszköztár 
használatát, illetve az itt található különböző játékok, feladatok és gyakorlatok kiválasztását.  
 
GYAKORLATOK KIVÁLASZTÁSA  
 
A különböző szekciók foglalkozásainak vagy moduljainak tervezésekor fontos figyelembe venni:  
 

� a szekció/modul céljait 
� a kognitív, viselkedési és érzelmi nézőponton alapuló tanulási célkitűzést  
� a csoport jellemzőit  
� az időkereteket  
� hogy rendelkezésre állnak a szükséges tényezők (anyagok, hely, eszközök, stb.)  

 



European project “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” 

Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP 
 

 

2 

A ProSkills eszköztárban mindegyik modulhoz (egyéni, szociális, önmenedzselési készségfejlesztés) 
találhatóak olyan játékok és gyakorlatok, amelyek magukban foglalják a különleges készségeket. 
(pl. Modul: Egyéni készségek; Szekció: Önbizalom) 
Természetesen az egyéni, szociális és önmenedzselési készségek között vannak átfedések, ezért 
nem lehet őket élesen elválasztani.  
 
Minden egyes tevékenységhez tartozik egy leírás, mint: 

� időkeret 
� hely 
� résztvevők száma 
� anyagok 
� folyamat 
� célkitűzés 
� kérdések a megbeszéléshez 

 
Ahhoz, hogy megtervezzünk egy foglalkozást fontos figyelembe venni: 
 

� az erőforrásokat – milyen energiákra, időre, anyagokra, helyre van szükség ahhoz, hogy 
megfelelő feltételeket teremtsünk a tapasztalat megszerzéséhez? 

� milyen kapcsolatok vannak jelen a csoportban – lehetséges a nyílt tapasztalatcsere 
támogatása, illetve vannak egyéb feltételek, amelyeket figyelembe kell venni? 

� mi a tanulási cél? – a tanulási folyamatnak kognitív, érzelmi és viselkedési aspektusai 
vannak, hogyan működik a gyakorlat ezekben a dimenziókban? 

 
Amikor megtervezünk egy foglalkozást szintén fontos figyelembe venni, hogy a gyakorlat 
befejezését követően időt kell fordítani arra, hogy a résztvevők kifejezhessék véleményüket a 
feladattal, illetve a tapasztalataikkal kapcsolatban.  
A képzőnek tisztában kell lennie a lehetséges hatásokkal és behatásokkal, valamint be kell vonnia a 
csoportot a megbeszélés folyamatába, mert ez a feltétele a tanulási módszernek.  

 
 

A GYAKORLAT UTÁN: „Összegző megbeszélés” 
 
A gyakorlat megvalósítását követően elengedhetetlen az „összegző megbeszélés”: ez egy olyan 
folyamat, mely során a résztvevőknek ki kell fejezniük és meg kell osztaniuk egymással a saját 
tapasztalataikat, egy irányított beszélgetés keretében. A megbeszélés központi témáját a levont 
tanulságok és tapasztalatok képezik.  
 
A feladatot vagy gyakorlatot követően a résztvevők általában természetesen és spontán módon 
beszélnek tapasztalataikról, mivel ez igényként merül fel bennük. Fontos kihasználni ezt a spontán 
folyamatot, hogy minden résztvevő megértse a magatartását, és hogy értelmet adjunk annak, 
hogy mi történt a képzés célkitűzését illetően.  
 
Javasolt és egyben hasznos is előre látni és irányítani a folyamatokat, valamint néhány elem és a 
beszélgetés egyes jelentős részeinek szisztematikus módon történő kiemelése. 
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Két feltételnek kell meglennie: 
- a gyakorlatokban való részvétel (tapasztalatszerzésnek) jelentőségteljes hatása van a 

résztvevőkre 
- a tapasztalatok belső hatásainak elemzése elengedhetetlen  
A cél az elsajátított tapasztalatok alkalmazása és a tanulási folyamat megvalósulása, valamint az 
elemzésen keresztül történő tanulás és a résztvevők ösztönzése az elsajátított ismeretek 
kifejezésére.  
 
Tehát a résztvevők a tanulási folyamaton keresztül meg tanulhatják kifejezni tapasztalataikat és 
fejlődni általuk.  
A csoportbeszélgetést irányíthatjuk néhány kérdés segítségével, miközben az adott tapasztalatot 
használjuk az elemzési folyamat alapjaként.  
 

  
            
Résztvevők 

  
 
Felidézés, beszámolás, mi történt 

    

    

A csoportvezető    

    

    

              
Tapasztalat 

  
Hatás 

    

IDŐ A TAPASZALAT ELEMZÉSÉRE 

 
 
AZ ELEMZÉSI FOLYAMAT SZAKASZA: 
 
1. SZAKASZ – Észrevételek és szisztematikus elemzés 
 
 Kérjük meg a résztvevőket, hogy fejezzék ki a tapasztalataikat, érzéseiket: 
 

� kérjük meg őket, hogy beszéljenek róla 
� állítsunk fel néhány szabályt a megbeszélés során 
� határozzuk meg, hogy mi történt 
� határozzuk meg, hogy milyen jellegű volt a tapasztalat 

 
2. SZAKASZ – A tapasztalat elmélyítése és személyre szabása 
 
Tudomásul kell venni és hangsúlyozni kell minden résztvevő visszajelzését, amikor meghatározzák 
saját tapasztalataikat az adott feladat jelentésével kapcsolatban: 
 

� a résztvevők leírják a tapasztalataikat, érzéseiket, gondolataikat és azt, hogy számukra mit 
jelent a feladat 

� meghatározzák, hogy milyen hatással volt rájuk az adott tapasztalat.  
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3. SZAKASZ – Általánosítás és alkalmazás 
 
Fedjük fel az összefüggéseket a tanulási tapasztalat és annak lehetséges alkalmazása és szélesebb 
hatása között: 
 

� általánosítás  
� modellek meghatározása 
� hatások és alkalmazások megbeszélése  
� tények, koncepciók, elvek tisztázása  
� egyéni visszajelzések  
� a beszélgetés lezárása, következtetéseket és eredmények összegzése  
 

 
A képzők záró értékelése  
 
A képzés vezetése során a képzőnek is felül kell vizsgálnia szerepét és módszereit a javasolt 
foglalkozás megértése, hatékonyságának értékelése és a speciális csoportokkal megvalósított 
gyakorlatok során felmerülő beavatkozási vagy adaptálási lehetőségek felismerése érdekében. 
 
Az összegző megbeszélés folyamata az alkalmazott gyakorlatok és azok hatékonyabb értékelési 
lehetőségeinek részletesebb megismerésében is segít a képzőnek.  
 
A képző az alábbi kérdéseket teheti fel magának:  
 

� Miért javasoltam ezt a gyakorlatot?  
� Hogyan éreztem magam a gyakorlat vezetése során?  
� Tudatosult-e a résztvevőkben a tanulási célkitűzés? 
� Mi lett volna sokkal hatékonyabb ebben a gyakorlatban?  
� Milyen tapasztalatokat szereztek a résztvevők?  
� Van-e olyan egyéb dolog, amit további tapasztalaton alapuló tanulási gyakorlatokban 

felhasználhatok?  
 
A folyamat – a foglalkozás megtervezése és értékelése – megvalósítását követően lehetőséget kell 
biztosítani a képzőknek az aktív módszerek alkalmazására jellemző dimenziók és aspektusok 
tudatosodására és annak felismerésére, hogy hogyan kell gondoskodni a tanuló csoportról a 
gyakorlatok megvalósítása során.   
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