
Modul: Egyéni készségek 

Szekció: identitás és önbecsülés 

VALÓDI ÉRTÉKEK HAJÓJA 

 
időkeret: 45 perc 

 

hely: kül-, vagy belterület 

 

résztvevők: 10-20 fő 

 

 

anyagok: egy nagyobb méretű papír (pl.: flip chart papír), A/4-es papírok, tollak. 

 

 

eljárás: 

A résztvevőknek egy nagy hajót és delfineket kell rajzolniuk a nagyméretű papírra.  

Majd osszunk ki minden résztvevő számára egy-egy A/4-es papírt és kérjük meg 

őket, hogy hosszában hajtsák félbe a papírt, azt követően pedig keresztben 5-ször 

hajtsák még meg a papírt, így 12 cellából álló lapot fognak kapni. A résztvevőknek 

minden cellába egy-egy értéket kell beírniuk. Majd, ha felírták az értékeket, 

megfordítják a lapot és minden érték mögé egy jelet kell rajzolniuk.  

Ezt követően a tréner azt mondja, hogy a hajó elindult egy földkörüli útra és 

mindenkinek fel kell tennie a saját rakományát a hajóra, a papírokat úgy helyezzük 

el, hogy a jelek legyenek felül, nem a leírt értékek. 

Egy kis idő elteltével a hajó nem képes tovább folytatni az útját, mert túl nehéz a 

rakománya, így minden résztvevőnek ki kell dobnia egy értéket a hajóról. A tréner 

felolvassa azokat az értékeket, amelyeket a résztvevők „kidobtak” a hajóról. A 

feladat egészen addig folytatódik, amíg minden résztvevőnek csak 3 értéke marad a 

hajón, amelyeket nem olvasunk fel hangosan, nem kell megosztaniuk a csoport 

többi tagjaival, de elgondolkodhatnak rajtuk.  

A feladat végén a tréner azt mondja, hogy a delfinek (az emberek barátai) 

megmentettek minden egyes, a hajóról kidobott értéket és visszajuttatták azokat 

eredeti tulajdonosaiknak.  

 

cél / terv: önbecsülés, az értékek azonosítása és értékelése; a feladat 

eredményeképpen mindenki azonosíthatja a 3 legfontosabb értéket önmaga 

 



számára; amíg a résztvevők a feladatot végzik, a trénernek lehetősége van arra, 

hogy megfigyelje az érzelmeiket.  

 

vitakérdések: 

- Nehéz volt kidobni az értékeket a hajóról? 

- Mit éreztél, amikor ki kellett dobnod az értékeidet a hajóról? 

- A végén megmaradt 3 érték volt az, amiket a legjobban meg szerettél volna 

tartani? 

- Boldog vagy attól a tudattól, hogy a delfinek megmentették a kidobott 

értékeket? 

 

forrás:  

a MEKKA ajánlásával – Nyíregyháza 

 

 


