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ERASMUS + TANÁRTOVÁBBKÉPZÉS 

Tartalmi beszámoló 

Részvevő: Horváthné dr. Hidegh Anikó 

Időtartam: 2014.10.11-19. 

Helyszín: Portugália, Lisszabon, Capuchos  

Fogadó szervezet: European Bridges Consulting (EBS) 

Kurzus címe: Action Methods Improving Motivation and Quality in the Learning 

Environments 

Program: mellékelve 

 

Részletes beszámoló a tanult módszerekről 

A kurzuson 23fő vett részt, 3 fő Horvátországból, 11 fő Finnországból, 3 fő Németországból, 

3 fő Görögországból,1 fő Romániából, 1 fő Lettországból és 1 fő (én) Magyarországról. 

A foglalkozások javarészt a szállást is biztosító hotel egyik termében voltak.  

 

A kurzuson tanult és tovább-alkalmazható módszerek 

Ismerkedés 

1. Ismerkedés: körben ülünk és 1 hosszú szálú gyufákat tartalmazó doboz megy körbe. 

Akinél van a doboz, meggyújt egy szálat és annyit mond el magáról, ameddig a 

gyufaszál ég(a legfontosabbakat). Amikor elalszik, továbbadja a doboz gyufát. 

2. Nevek tanulása: Körben állunk. A jobb oldalon álló nekem mondja a nevét, 

ismétlem, én meg az enyémet mondom neki, majd a a bal oldalon állónak. Így 

egyszerre 2 nevet kell megtanulni. 

3. Mindenki nevének megtanulása: Körben ülünk. Az 1. ember (tréner kiválasztja), 

mondja a nevét. A 2. ember az elsőét és a sajátját. A 3. ember, az 1-ét, 2-ét majd a 

sajátját mondja. …..A 16. ember az 1-15. résztvevők nevét sorolja, majd a sajátját 

mondja. …így haladnak az utolsóig. Az 1. ember az összes résztvevő nevét mondja 

sorban.  

4. Secret friend: mindenki megkapja a csoportban levők közül 1 másik valaki nevét egy 

papíron. Senki más nem láthatja. Ezt a személyt kell figyelni, minél többet megtudni 

róla. A kurzus során lehet kis figyelmességeket küldeni neki, akár naponta. A kurzus 

utolsó órájában (búcsúest) mindenki tippelhet, ki a titkos barátja ☺ Akár jellemezni is 

lehet és úgy kitalálni. 
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5. Tulajdonságok: Egy A4-es papíron rengeteg indián név van felsorolva. 

Mindenkinek kell egyet választani, felírni egy kis kartonlapra (amit közben kap) és 

kitűzni a pólójára (kis csiptetőt is kap). Körben ülünk, meg kell indokolni, miért azt 

választotta.  

6. Saját magam további jellemzése: Rengeteg pici papíron tulajdonságok szerepelnek 

(jó, rossz, mindenféle). 4db kis papírt kapsz, 4 tulajdonságot. Amelyik nem illik rád, 

azt cseréld el más cetlijével. Amikor már nem tudsz cserélni senkivel, de még szükség 

lenne cserére, a kurzusvezető által az asztalra kitett kis papírokból válogathatsz. 

Amikor mindenki kész, fel kell olvasni rövid indoklással. 

7. Body-guard figura: mindenki felajánlott egy testrészt ahhoz az elkészítendő ember 

nagyságú figurához, akit közösen készítünk el. Nem baj, ha többen u.azt a testrészt 

ajánlják fel, mert lehet több kezű, több lábú esetleg több fejű, stb, figura is. „Ő vigyáz 

a kurzus alatt a csoportra.” A felajánlott testrészt a kurzusvezető körberajzolja, a 

felajánló kivágja és kiszínezi, díszíti (karkötő, stb), majd falra, ajtóra ragasztjuk ki, 

minden testrészt a megfelelő helyretéve. 

8. Értékelés: minden délelőtt és délután végén először ki csoportban, majd nagy körben 

véleményeztük szóban a gyakorlatokat. A nap végén, vagy a következő nap elején 

pontszámokkal, nyíltan (jelentkezéssel) adtuk meg a véleményünket. 

9. Állatbemutató – Cirkusz: Mindenkit az első napon beosztottak egy állatcsoportba: 

gorilla, elefánt, csirke, tehén/6-6 fő. A feladat az volt, hogy az utolsó este (búcsúeste) 

cirkuszt rendezünk és a csoportok lépnek fel a cirkuszban. A tréning ideje alatt kellett 

műsort összeállítani a cirkusz estéjére. 

 

Csoport-formáló feladatok (állatcsoportok tagjainak összeszoktatása) 

1. Kéz-és lábnyomok egy kis helyiségben. A csoport minden tagjának 2 keze és 2 

lába valamely nyomon kell, hogy legyen ☺ (A csoporttagok egymást kell, hogy 

segítsék, alkalmazkodni kell.) 

2. Egy kis helyiségben vagyunk. A résztvevők szemét a kurzusvezető beköti és 10db 

tojást rejt el.  A tojásokat meg kell találni a csoportnak. (A jó csoport már a 

szemek bekötése alatt szervezi, hogy ki mely területen keressen.) 

3. Piknik: a földön leterített asztalterítőre 2főre szóló teríték (tányérok, evőeszközök, 

poharak, szalvéták, gyertyák, stb). A csoport tagjai háttal befelé egy körben 

állnak. Minden egymás mellett álló jobb-bal kezét és lábát összekötik. Így egy 

körként/csoportként mozogva kell az asztalterítéket terítővel együtt a helyiség 

másik részébe áthordani. 
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4. Történet: Egy lapon történet áll. Egy kondom-gyártó cég gyártósora tönkrement, 

100.000 db legyártott termék áll rendelkezésre. Hogyan lehetne értékesíteni a 

termékeket, ahhoz, hogy nem menjen tönkre a gyár? Megoldásokat kell találni, 

minél többet. (Együttgondolkodás) A lehetőségeket le kell írni. 

5. Egy nagy festményt - Van Gogh: Napraforgó -  (A3 nagyságú és vastagsága is van 

a papírnak) feldarabolnak puzzle-szerűen 6-8 részre. A csoport 3 tagjának bekötik 

a szemét, csak a kezüket használhatják. A csoport másik 3 tagja csak „látó” csak a 

szemét használhatja, kezük hátra van kötve. Ez a csoport utasításokat ad a másik 3 

embernek, hogy melyik kép-részletet hová illessze. 

6. Szobor-park: Élő szobrokat kell alkotni mindig 6 emberből ( a csoport minden 

tagjának benne kell lenni) Pl. labda, kocka, piramis, őrült vonat, világbajnokot 

ünneplő szobor, a képzés végén csomagot váró résztvevő ☺ 

A 6 feladat végén összeülni és megbeszélni a felmerülő problémákat, mi tetszett, mit 

lehetne jobban. Nem az volt a lényeg, hogy melyik csoport nyer, hanem, hogy 

mindenki meg tudja csinálni. (A finn iskolarendszerben nem teljesítmény a lényeg, 

hanem a teljesítés). 

 

Érzékenyítő feladatok 

1. Párban állnak a nagy csoport /osztály tagjai. Bevezetőként egymás tenyerét egymás 

felé fordítják a párok. Addig, amíg nem érzik egymás „melegét”. Egyszer az egyik 

ember tenyere van alul és néz felfelé, azután cserélnek. 

2. A pár egyik tagja háttal áll a másiknak, felszólításra beledől a másik tag feltartott 2 

tenyerébe. Addig kell csinálni, amíg nem tud lazán beledőlni (bizalom). A fenti 2 

gyakorlat alatt halk lazító kellemes zene szól. 

3. A párok elindulnak egy „akadály” pályán. Az egyiklátó, ő a vezető. A másik „vak” 

(bekötött szemmel) és magát rá kell, hogy bízza társára. Az akadály pályán az 

alábbiak szerepelhetnek: szivacson való áthaladás, belógó függöny alatt történő 

áthaladás, kanapén keresztben történő áthaladás, keskeny kiemelkedésen (párkány) 

való áthaladás, fal mellett szorosan; kőtörmeléken/kavicson; négykézláb történő 

mászás fejre vigyázva, belógó műanyag szalagok közti áthaladás, stb. Menet közben 

lehet illatokat (forró csoki-por, málna, stb) szagoltatni a vak-ként szereplővel. 

Fontos: nyugalom, visszajelzések, bizalom, érintés (egymás érintése) 

 

Motivációs gyakorlatok 
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1. Körben ülünk a földön, mögöttünk a székeink (kör külső vonalán). Mindenki 

bemutat egy testhelyzetet, amit a többiek utánoznak. Közben mondják a bemutató 

személy nevét. 

2. Körben ülünk kisebb csoportban (6 fő). Egy kockával dobunk. A kocka számai 1-6. 

egy-egy érzést jelentenek (szomorúság, szerelem, …) Aki dob, az dobott számhoz 

tartozó érzésről elmondja, mikor érezte azt utoljára és miért. 

3. A csoportok kapnak 1-1 érzést (papírra leírva), amit el kell játszaniuk, úgy hogy 

kitalálja a többi csoport. 

 

Mozgás-tánc 

1. Frissítő gyakorlat: nyak körzés (elöl, hátul) vállak, karok, mellkas, törzs, lábfejek, 

térdek, lábak. 

2. Koncentráció-fejlesztő: körben állunk, egyik tenyerünkbe belecsapunk (kicsit 

csúsztatva) és azt mondjuk, hogy pl. „zip” és továbbmutatunk a tőlünk jobbra álló 

felé. Ezután ő is ezt teszi és így halad a kör. Ezt lehet gyorsítani ☺ Amikor valaki azt 

mondja „zup” akkor a kör megfordul, a bal oldalon álló felé tapsolunk. A haladást 

lehet forgatni. A „bang” szóra valaki más folytatja és az a valaki, akire a szót mondó 

játékos összekulcsolt kezeivel pisztolyt formálva rámutat. A „boing” szó 

kimondásakor pedig össze-vissza helycsere lehetséges. majd mehet újra a zip-es taps-

kör. 

 

Dráma 

1. 2-3 csoport tagjai körben ülnek (kiválasztottak egy élénk színű nagy anyagot, kb, 

testnagyságú, és azon ülnek) mezítláb és szemkontaktust vesznek fel a trénerrel, halk 

háttérzene mellett. Később földön fekszenek csukott szemmel, relaxáló halk zene 

szól, eléggé sokáig. Mindenki képzelje el hol szeretne lenni, arra koncentráljon. 

Közben mindenki kap egy üveggolyót, a feje mellé a földre teszi a tréner. Zene vége, 

szemet ki lehet nyitni, golyót kézbe venni. Körben felülünk és továbbra is arra 

gondolunk, hol szeretnénk lenni a legjobban. A csoportból 1 ember átadja egy 

másiknak a golyóját. majd az átadja egy másiknak és így tovább, mindenki továbbadja 

a golyóját. Így azt a jót, amit magának is kívánt átadja másnak és ő kap egy hasonló 

más jót. 

2. 4 képet a földre tesz a tréner. (Bármi lehet, egyszerűen csak valami színes, vagy 

felhők, vagy kéményekből kiömlő füst, vagy zöld levelek, stb, bármi). Mindenki az 

egyik képhez megy, amely szimpatikus számára, és egy hangot ad ki (Mottó: Ne 
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gondolkodj, csak csináld!”) Következőként másik képhez megy és egy mozdulatot 

mutat be, ami eszébe jut. Majd egy érzést mondani, ami eszedbe jut a képről. 

3. Valamelyik kép mellé mindenki odaáll. Így kialakul 4 csoport. (4 kép) A képről 

színdarabot kell csinálni, kb. 5 perc alatt. Ezt kell előadni egymásnak. Kérni lehet 

mellé a színes textilekből, és zenét is lehet kérni. 

Páros feladatok 

1. Egy kosárból ki kellett választani egy szimpatikus tárgyat, majd el kellett 

mindenkinek mondani, hogy miért azt választotta.  

Építkezés 

1. Csoportokba osztanak bennünket, külön lesz egy fiú csoport és a többiek (mind 

lányok) másik csoportokat alkotnak (véletlen- szerűen). Minden csoport kap színes 

kartonokat, ollókat, színes ceruzákat, színes filceket, ragasztót. Minden csoport 

mindenből egyforma színűt és számút kap. A feladat: egy képzeletbeli várost alkotni 

(építeni). Kb. fél óra áll rendelkezésre. Utána körbe ülünk, minden csoport elmondja a 

városa lényegét. A többiek kérdezhetnek, hozzáfűzhetnek. 

Ének-zene 

1. Ének-est: minden nemzet bemutatott egy „hazai” jellegzetes éneket (elénekelte) és 

megpróbálta megtanítani. Táncot is be lehetett mutatni és megtanítani. 

Szexualitás oktatása 

1. Bemelegítés: egy babát dobálunk a csoportban, majd amikor valaki mondja: Puppet is 

coming! akkor bárkivel párba kell állni úgy, hogy a hasunk érjen össze. 

2. 3+1 csoport alakul (női és férfi csoportok). Minden csoport fehér kartont és ceruzát 

kap. A feltett kérdéseket megbeszélik a csoport tagjai, majd minden csoport felolvassa 

a válaszait és indokolni is lehet. Többiek kérdezhetnek, vita is kialakulhat.  

Kérdések : 1. Miért egyediek a nők? 2. Miért csodálatosak a férfiak?   

3. Párba állnak a résztvevők, majd kapnak 1-1szó, amit el kell magyarázni anélkül, hogy 

kiejtené a szavat. Azután csere. Ezt 3-4-szer el lehet játszani.(szexualitással 

kapcsolatos szavak) 

4. Szintén párban: Kapunk egy történetet. El kell olvasni, majd a szereplők közül ki kell 

választani, hogy kit választana a legértékesebb szereplőnek és kiben találja a 

legkevesebb értéket. Ezt a páros összehasonlítja, megbeszéli. Majd körben ülünk és 

megbeszéljük a történetet. Kézfelemeléssel jelezzük ki választotta az 1. számú 

szereplőt a legértékesebbnek, a 2-est, 3-ast és 4-est. Indokolni is kell. Más-más 

nézőpontok ütközhetnek. Nem biztos, hogy kortól függ a vélemény! A játék 
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koordinátora táblára felírja táblázatba, hogy kit hányadik helyre tettek a csoport 

játékosai. 

Learning café (Kávéházi tanulás) 

5 kerek asztal, fehér terítővel letakarva. Minden résztvevő a gyakorlat előtt kap egy pohár 

pezsgőt/kávét/bort/teát – lényeg, hogy valami elegáns ital legyen, szép pohárban, 

csészében.  Minden asztalnál más-más feladat található. Az 5 asztalhoz le kell ülni 

mindenkinek, véletlenszerűen.  A feladatok: 1.e-Twinning, amit erről tudni kell. 2. A 

művészeteket hogyan tudjuk bevonni a mindennapi tanulási folyamatokba? 3. Hogyan 

lehet motiválni a kollégákat, szülőket, diákokat? 4. Hogyan lehet javítani a szülő-tanár, 

tanár-diák, tanár-tanár kapcsolatokon?   5. Mit üzensz haza a közösségeidnek? (iskola, 

város, ország) 

Az először kialakult csoportok megválasztanak egy vendégfogadót, aki stabilan marad az 

asztalnál és koordinálja az érkező csoportok hozzászólását a témában. Az asztalokon 

papírterítő van, amire minden véleményét minden csoport felír! Mindenkinek minden 

asztalnál meg kell 1x jelenni, a sorrend tetszőleges. A legutolsó asztalnál mindencsoport 

kap egy laptopot és a terítőre felírtak alapján egy PPT bemutatót kell összeállítani az adott 

témában. Végül megnézni a csoportok által kialakított véleményeket. (PPT-ket) 

 

Tréning zárása 

1. Mindenki kap egy jól formázható agyagdarabot. A feladat az, hogy ki kell alakítani 

egy valamit, ami szimbolizálja azt, hogy mit viszel haza a tréningről. Kb. 10-15 perc, 

mialatt halk relaxáló zene szól. Amikor mindenki készen van, elmondják egyenként a 

forma szimbolikus jelentését. 

2. Legutolsó gyakorlat: Mindenkinek a hátára A4-es papírt ragasztanak. Mindenki kap 

egy színes filcet. Mindenki mindenkinek a hátán levő papírra az illető jó 

tulajdonságait írja. A legvégén levesszük a papírt és megnézhetjük, milyen jók 

vagyunk ☺ milyen jó tulajdonságainkat fedezték fel bennünk teljesen idegen emberek 

1 hét alatt ☺. 
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Melléklet 
 
The Program 
 
Saturday 11.10. 2014 Arrival 
Arrival 
Sunday 12.10.2014 
08:00 – 09:00 Breakfast 
09:00 – 10:00 Welcoming, Conference room, Prof. Nabuco, A Par, Portugal, Cláudia Ramos, EBC 

Finland and A Par, Portugal,  Vyron Ntegkas, Greece and EBC Finland, Anniina Koski 
and Ulla Salomäki, EBC, Finland 

10:00 – 11:15     Getting to Know Each Other (I), Ulla Salomäki 
11:15 – 11:30   Coffee Break    
11:30 – 13:00   Getting to Know Each Other (II), Ulla Salomäki  
13:00 – 15:00   Lunch Break  
15:30 – 18:00   Group Forming Exercises, Convento dos Capuchos; Ulla Salomäki with the help of 

Cláudia Ramos, Anniina Koski and Vyron Ntegkas  
18:00   Coffee Break + reflection 
 Evaluation 
20:00  Dinner 
 

Monday 13.10.2014 
07:30 – 09:00     Breakfast 
09:00 – 10:45    Safety exercises, Ulla with the help of Cláudia, Anniina and Vyron 

10:45 – 11:15    Coffee Break & Reflection – Conference Room 

11:15 – 12:00   Implementing the Action Methods in Portugal, Finland and in Greece, Cláudia Ramos, 
Anniina Koski and Vyron Ntegkas - Conference Room 

12.00 – 13:00     Lesson on Active Learning, Ulla Salomäki – Conference Room 

13:00 – 14:30    Lunch Break  

14.30 – 15.15 Lecture on Portuguese Educational System, Christina Seixas, Conference Room 
15:15  - 18:00    Coffee and Poster presentations, Evaluation 
18:00 – 19:00 Break 
19:00 – 20:00     Preparation for the European Food Party    
20:00  The European Food Party 
       

Tuesday 14.10.2014 
07:30 – 09:00    Breakfast 
09:00 – 09:15 Opening of the day 

09:15 – 11:15 Motivation, Emotion and Cognition, lecture and exercises, Ulla Salomäki – Conference 

room 
11:15 – 11:30 Coffee Break 

11:30 – 13:00 Workshop I  - Drama in the Environment Education, Vyron Ntegkas, Dancing Maths, 

Anniina Koski, Conference Room 
13:00 – Lunch Break 

15.15 –   Bus leaves in front of the reception 

15:45 – 19.00    Adventure exercises and Belém 
  Evaluation 
20:00     Shusi Dinner 
 

Wednesday 15.10.2014 
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07:30 – 08:45 Breakfast 
08:45 – 09:45 Reflection on Adventure exercises, Ulla Salomaki 
09:45 – 11:15    Workshop II Drama in the Environment Education, Vyron Ntegkas, Dancing Maths, 

Anniina Koski, Conference Room 
11.15 – 11:30 Coffee Break 
11:30 – 13:30 Workshop III- Art exercises for all, Ulla Salomäki 
13:30 – 15:00  Lunch Break 
15:00 – 16:00 Workshop IV – A Par –methods, Claudia and… 
16:30   Building the Instruments 
20:00 Singing Dinner  
 

Thursday 16.10.2013 
07:30 – 08:00 Breakfast 
08.30 – DEPARTURE - Bus leaves in front of the reception 
09.00 – 12:30    School Visit 
12.30 – 20:00 LISBON, Visit  
20.00  Return 
21:00  Dinner at Hotel 
 

Friday 17.10,2014  
07:30 – 09:00 Breakfast 
09.00 – 10.00    Reflection on School Visit 
10:00 – 10:30 Coffee Break 

10:30 – 12:00 Workshop IV Active Health Education, Ulla Salomäki, Conference Room 

12.15 – 14:00 Lunch Break  
14.00 – 16:00    Learning Café and presentations, Ulla Salomäki  

16:00 – 21:00    Coast studies and Dinner at Beach 
 

Saturday 18.10.2014 

07:30 – 09:00 Breakfast 

09:00 – 12:00 Feedback exercises, Ulla Salomäki 

12:00 – 13:00  Evaluation, Ulla Salomäki 

13:00 – 15.00 Lunch Break 

15:00 –    Preparing the Farewell Party 

19:00   Farewell Party and the Certifications 

20.00    Dinner at the Hotel 

 

Sunday 19.10.2014    

Departure 
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