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I.

Bevezető gondolatok

2014 szeptemberében indítottuk el programunkat a Norvég Civil
Támogatási Alap támogatásával az Élményakadémia
Közhasznú Egyesülettel partnerségben 20-22 gyermek és fiatal
részvételével, akik a Komárom-Esztergom Megyei Óvoda,
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon 11–20 éves lakói közül kerültek ki. Akkor még
nem tudtuk, hogy mennyire különleges találkozás előtt állunk.
Noha a gyerekek közül sokakat megismertünk már a Jászai
Mari Színház beavató színházi programja során, és éppen ez
az élmény ösztönzött bennünket arra, hogy nekifogjunk egy
ilyen hosszabb távú programnak, mégsem tudtuk felmérni azt a
hatást, amit az együtt töltött idő jelentett számunkra. Sehol nem
éltük meg korábban az érzelmek olyan intenzitását egy
foglalkozáson belül, mint itt. Sehol sem tanultunk annyit a
trénerként való jelenlét nehézségeiről és szépségeiről, mint
ezekkel a gyerekekkel és fiatalokkal. Ez az élmény bennünket
felbecsülhetetlen mértékben gazdagított, és csak remélni
tudjuk, hogy a gyerekek is hasonlóan sokat nyertek ebből az
együttlétből. Ezért köszönjük a gyerekeknek, hogy teljes
őszinteséggel és hatalmas kíváncsisággal vettek részt az
általunk felajánlott programokon, köszönjük az intézmény
vezetőségének, hogy nyitott volt elképzeléseinkre, és köszönjük
a gyerekek nevelőinek, hogy segítették munkánkat, különösen
Buga Mariannak, aki végig vállalta az intézményen belüli
szervezés és kapcsolattartás feladatát.
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Ebben a kis kiadványban szeretnénk összegezni a programunk
elemeit
és
tapasztalatait,
azzal
a
céllal,
hogy
tájékozódhassanak róla az érdeklődők: nevelők, pedagógusok,
drámapedagógusok, élménypedagógusok és mindenki, aki
kíváncsi a munkánkra. Fontosnak tartjuk, hogy népszerűsítsük
az informális pedagógia módszereit és a magunk keretei között
hozzájáruljunk az ezekről folyó szakmai diskurzushoz. Úgy
érezzük,
hogy
programunkat
egy
nehéz
területen
eredményeket felmutatva, sikeresen bonyolítottuk le, és
reméljük, hogy a jövőben mások is profitálnak majd belőle.

II.

A programot lebonyolító szakmai
szervezetek

Kontraszt Műhely
A Kontraszt Műhely drámatanárokból álló egyesület, amely
2009 óta folyamatosan dolgozik gyerekekkel és fiatalokkal;
folyamatosan valósít meg:
- színházi nevelési foglalkozásokat
- komplex, többtanáros drámafoglalkozásokat,
- színházi programokat,
- ön- és társismereti foglalkozásokat
elsősorban Budapesten és vonzáskörzetében.
Megalakulásunk óta olyan pedagógiai programokat dolgoztunk
ki,
és
alkalmazunk
a
hatékony,
gyermekközpontú,
személyiségfejlesztést középpontba helyező nevelés területén,
amelyek a színházi, művészeti nevelési technikákat és formákat
ötvözik az informális pedagógia több elemével, és hoznak létre
ennek eredményeképpen színes programokat.
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Küldetésünk a drámapedagógia módszereivel fejleszteni
gyerekek és fiatalok szociális kompetenciáit és kommunikációs
készségeit. Tesszük ezt annak érdekében, hogy a diákok a
társadalom toleráns, felelősségteljes, gondolkodó és aktív
tagjaivá váljanak.
Foglalkozásaink 6-18 éves fiataloknak készülnek, a közoktatási
intézmények számára térítésmentesen elérhetőek, és
illeszkednek az iskolák tanítási rendjébe.
Egyesületünk az állandó tagság mellett rendszeresen
foglalkoztat önkénteseket, akik elsősorban az ELTE Pedagógia
szakjának diákjaiból verbuválódnak, akik szakmai gyakorlatukat
végzik nálunk.
Együttműködő partnereink: Eötvös Loránd Tudományegyetem
(pedagógia szakos hallgatók), Magyar Drámapedagógiai
Társaság, Jászai Mari Színház, több általános és középiskola.
Korábban a mostani projekthez hasonló területen rendelkeztünk
már némi tapasztalattal: a Jászai Mari Színház előadásaihoz
kapcsolódóan tartottunk feldolgozó foglalkozásokat tatai és
tatabányai gyermekotthonokban is, egyik tagunk egy 2 éves
program
lebonyolításában
vett
részt
a
bicskei
gyermekotthonban.
A „Közösen egymásért” programban partnerként együtt
dogoztunk az Élményakadémia egyesülettel, ugyanis úgy
gondoltuk,
hogy az
ő
szakmai
tapasztalataik
az
élménypedagógia terén sikeresen egészíthetik ki a mi
tudásukat, és így amellett, hogy sokat tanulhatunk egymástól,
rugalmasabban is tudunk reagálni a csoport felmerülő
igényeire.
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Élményakadémia
Az Élményakadémia Közhasznú Egyesület 2005 végén
született, amikor tizenkét lelkes útkereső az élménypedagógia
módszertana megismerésén felbuzdulva megalapította. Az
indulás
az
Outward
Bound
International
szovátai
tréningközpontjának képzésein való részvételnek köszönhető.
Az itteni képzésre alapozva alakította ki az egyesület saját
programjait.
Az OB Románia továbbra is az Élményakadémia referencia- és
anyaszervezete maradt, trénereinek képzője egészen 2014-ig,
amikor is az Élményakadémia önálló képzővé vált: saját
módszertanát alakította ki eddigi tudásának és új
tapasztalatainak, tanulmányainak ötvözésével.
Az Élményakadémia trénerei rendszeresen valósítanak meg
élménypedagógiai programokat osztályok számára, csapatépítő
tréningeket cégeknek, trénerképzést, évek óta tartanak
programokat a BAGázs egyesülettel együttműködve bagi roma
fiataloknak.

III.

A célcsoport és a kitűzött célok

Magyarországon a gyermekotthonban élő diákok az otthonból
kikerülve rengeteg nehézséggel találkoznak: nehezen
illeszkednek be, gyakran kriminalizálódnak. A Tatai Diákotthon
lakóinak külön hátrányt jelent, hogy a diákok nagy része sajátos
nevelési igényű, tanulásban és értelmileg akadályozott.
Mivel az itt élő diákok rendre átéltek valamilyen traumatikus
élményt kisgyermek korukban, elszakadtak a családjuktól,
különösen
nehéz
számukra
megtanulni
a
sikeres
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életvezetéshez szükséges kompetenciákat, nehezen válnak
önálló életre alkalmas felnőttekké. A Diákotthon számos
programmal, és támogató, a családi életet részben pótló
struktúrával igyekszik fejleszteni a gyerekeket, de folyamatos
nehézséget jelent számukra a rendszer zártsága: a gyerekek
úgy élik itt életüket, hogy kevés tapasztalatot tudnak szerezni a
mindennapi élettel, a külvilággal kapcsolatban. Az intézmény
szakmát tud adni a diákoknak, de a mesterséges és némileg
zárt közeg nem minden szempontból képes igazán élő mintákat
adni nekik az életvezetésre vonatkozóan.
Az intézmény jellegéből és a gyerekek életútjának jellemzőiből
következik, hogy a legnagyobb problémát a tanult tehetetlenség
kialakulása jelentheti. A gyerekek nem tanulják meg, hogyan
váljanak kompetenssé saját életük alakításában, ezért számos
problémával nehezen küzdenek meg, ami sikertelenné teheti
beilleszkedésüket a társadalomba. Az önálló életvezetés
kialakításában nagy hátrányt jelent az itt lakó gyerekek
számára, hogy életútjuk tapasztalatai miatt gondot jelent
számukra a személyes kapcsolatok kialakítása, érzelmi
egyensúlyuk
megteremtése,
indulataik
kezelése,
a
kommunikáció, az érzelmeik kifejezése, bizalmi kapcsolat
létesítése másokkal, és ebből következően a másokkal való
együttműködés kialakítása.
A programunk által fejlesztendő területek elsősorban a
kooperációs készségek, a kommunikációs készségek, az
empátia és az önismeret. Ezeken a területeken szerettünk
volna fejlődést elérni az informális pedagógiai módszerek
komplex alkalmazásával és az önkéntes munkában rejlő
tanulási lehetőségek kiaknázásával.
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Az intézmény, amelyben a programot megvalósítottuk számos
lehetőséget ad a sikeres lebonyolításra. A bentlakásos
rendszer lehetővé teszi az intenzív közös munkát a
gyerekekkel, és számos közös program megszervezését,
amiben az intézményben dolgozó nevelők is partnerek voltak.
Projektünk tehát az informális pedagógia eszközeinek
felhasználásával
keresett
utakat
olyan
problémák
megoldásához, amelyek egy konkrét intézmény keretei közt
mutatkoznak meg, de egyben egy általános, az egész
társadalomban, illetve az ország hasonló intézményeiben
jellemző problémákat tükröznek. A projekt egyszerre próbált
konkrét szervezeti szinten változást elérni, és egy általános
modellértékű programot létrehozni.
A Norvég Civil Támogatási Alap célkitűzéseihez elsősorban a
nem formális tanulás eszközeinek felhasználásában és
szélesebb körű megismertetésében kapcsolódott a projekt,
valamint az ifjúsági munka társadalmi elismertségének
növelése révén hozzájárult a fiatalok egy speciális
csoportjának, aktív állampolgárságának és társadalmi részvételi
aktivitásának fejlesztéséhez.

Rövid távú célok:




Változást elérni a diákotthonban élő 15-20 11-20 év
között fiatal társadalmi cselekvéssel kapcsolatos
attitűdjében, fejleszteni a szociális kompetenciáikat,
erősíteni az önbizalmukat, hogy jelenjen meg
életvitelükben a pro-aktivitás, és legyenek képesek tenni
a környezetükért.
A Diákotthon hosszabb távú szervezeti fejlődéséhez
hozzájárulni módszertani diskurzust generálni az
otthonban dolgozó nevelőkkel, hozzájárulva a
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diákotthon
munkatársainak
pedagógiai
eszközkészletének
bővüléséhez,
az
intézmény
pedagógiai kultúrájának gyarapodásához.
Az
Élményakadémia
munkatársaival
való
együttműködés és tapasztalatcsere eredményeinek
feldolgozásával a megvalósító, Kontraszt Műhely
módszertani eszközkészletének bővítése, a szervezetén
belüli pedagógiai diskurzus fejlesztése.

Hosszú távú célok:




IV.

A
projekt
eredményeinek
és
módszereinek
publikálásával hozzájárulni az informális tanulás
módszereinek terjesztéséhez.
A gyermekotthon lakói és Tata város társadalma között
kapcsolatok teremtése. A Diákotthonban élő fiatalok
értékeinek
bemutatásával hozzájárulni a helyi
társadalom elfogadó attitűdjének kialakulásához.

A módszerek és a keretek

Módszertan
A projekt több, egymással szemléletében harmonizáló
informális pedagógiai módszert is alkalmazott. Ezek vegyítése
jelenti többek közt a projekt újdonságát. Ezáltal láttuk
biztosítottnak, hogy valóban rugalmasan tudjunk reagálni az
adott csoport igényeire, hiszen úgy gondoljuk, hogy nincs
egyedül üdvözítő módszer, minden megoldási kísérletnek az
adott csoport körülményeihez, szerkezetéhez és igényeihez kell
alkalmazkodnia.
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Az alkalmazott módszerek legfontosabb közös eleme, hogy a
szociális kompetenciák fejlesztésére koncentrálnak úgy, hogy
olyan tevékenységi formákat ajánlanak a résztvevőknek,
amelyek a személyiség egészének bevonását teszik lehetővé,
így komplex fejlesztő hatást képesek kifejteni.

1. Drámapedagógia
A projekt egyik módszere a drámapedagógia, aminek
szakértője a programban a Kontraszt Műhely egyesület. A
drámapedagógia egy olyan informális pedagógiai módszer,
amely a résztvevőket egy probléma köré szervezett fiktív
történetbe vonja be oly módon, hogy különböző szerepeket
kínál számukra, amelyeknek nézőpontjából megvizsgálhatják
az adott problémát, és kipróbálhatnak lehetséges cselekvési
módokat. Ily módon a történet keretei által nyújtott távolítással
olyan biztonságos helyzetet hoz létre, amiben a résztvevők
anélkül vitathatnak meg problémákat, hogy vállalniuk kellene a
személyes bevonódást, a saját érzéseket, élményeket,
gondolatokat áttételesen fogalmazhatják meg.
A dráma ezzel a formával képes jelentős attitűdváltást elérni a
résztvevőknél, amit a KÁVA Kulturális Műhely által lebonyolított
nemzetközi kutatás (DICE – Drama Improves Lisbon Key
Competences) eredményei bizonyítanak.

2. Élménypedagógia
Az élménypedagógiai foglalkozásokat a tapasztalati tanulásra
épülő helyzetek alkotják. A résztvevők olyan kihívásokra adnak
válaszokat,
amelyek
leküzdéséhez
együttműködésre,
kommunikációra van szükségük. A helyzetekre olyan módon
reflektálunk, hogy erősítsük a megmutatkozó erősségek és
működő megoldások felismerését.

Vedd észre a különbséget!

8

A projekt keretei között megvalósult programok

1. Módszertani workshop
A program kezdeteként drámapedagógiai és élménypedagógiai
workshopot tartottunk a Diákotthon nevelőinek, elősegítve a
módszertani diskurzust. Ennek célja az volt, hogy szélesítse a
nevelők
pedagógiai
ismereteit,
egyben
bemutassa nekik
az
alkalmazott
módszereket,
párbeszédet katalizáljon
az
alkalmazott
módszerekről,
és
a
nevelők közötti együttműködést fejlessze.
A workshop néhány eleme:


„Leülhetek?”: Körben ülünk, valaki középen áll,
kérdezgeti az ülőket, hogy leülhet-e, közben mögötte
szemkontaktussal kommunikálnak az ülők, ha
megegyeznek, gyorsan helyet cserélnek úgy, hogy a
középen álló ne tudjon leülni a helyükre. A játék után
arról beszélgettünk, hogy ez tekinthető egyfajta
modellnek a drámapedagógia módszertanához, ugyanis
az a játék örömén keresztül tét nélküli próbálkozást tesz
lehetővé,
együttműködésre
ösztönöz,
drámai
szituációkat
teremt,
amelyek
tanulásra
adnak
lehetőséget.
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„Páros megfigyelés”: A feladat először egymás
részletes megfigyelése párokban, ezután a pár mindkét
tagja 5 változtatást eszközöl a saját megjelenésén, majd
a másik fél próbálja felismerni ezeket. Miután
megkérdeztük, hogy ki mennyit vett észre, rákérdezünk,
hogy ez alatt az idő alatt ki mennyi változtatást hagyott
meg. Ennek kapcsán beszélgetünk arról, hogy milyen
nehezen lépünk ki a komfortzónánkból, pedig ott történik
igazi tanulás a próbálkozás révén, ami az
élménypedagógia alapvető gondolata.

2. Programindító tábor
A program indításaként egy háromnapos tábort szerveztünk
októberben, amely a résztvevő diákok közösségének erősítését
és a velük való megismerkedésünket szolgálta, illetve magában
foglalt
egy
többnapos
szakértői
drámafoglalkozást, amelyben a gyerekek
a szakértő szerepében foglalkozhattak
különböző problémák megoldásával. A
„lakatlan sziget” típusú helyzetben a
drámapedagógiát az élménypedagógia
módszereivel
lebonyolított
outdoortréning egészítette ki. Ezek a módszerek
a védett helyzetben ösztönzik a
diákokban a problémaérzékenységet és
lehetőséget nyújtanak számukra arra,
hogy
kompetensnek
érezhessék
magukat,
emellett
megalapozzák a csoporttá alakulást, amire nagy szükség van,
hiszen eredetileg a résztvevő gyermekek nem alkottak
csoportot, hiszen különböző lakásotthonokból érkeztek.

Vedd észre a különbséget!
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A tábor néhány eleme:










„A hely felfedezése”: A gyerekek csoportokban
néhány feladatot kapnak, amelyekhez fel kell deríteniük
a tábor helyszínét, illetve kommunikálniuk kell a
házigazdákkal. Ennek célja, hogy könnyebben
akklimatizálódjanak a helyhez miután elhagyták
komfortzónájukat, a nevelőotthont.
„Feltérképezés”: A szakértői dráma indításaként,
amelyben egy kutatócsoport tagjaiként szerepelnek,
elkészítik a „sziget” térképét. Csoportonként kapnak
egy-egy nagyméretű csomagolópapírt, amire előzetesen
felrajzoltuk a sziget egy részletének körvonalait. A
csoport megbeszéli, hogy mi legyen a sziget adott
részén, majd együtt megrajzolják. A végén összerakjuk
a térképszelvényeket: elkészült a térképünk.
„Kunyhók tervezése”: A „kutatócsoport” tagjainak
szerepében mindenki tervez egy kunyhót, amelyben
lakni fog az itt tartózkodás ideje alatt.
„Labirintus”: A „szigeten” folyó kutatás során a csoport
különböző kalandos helyzetekbe kerül, amelyeket
együttműködéssel tudnak megoldani. Ezek közül az
egyik a „labirintus”: 4x5 papírlapot teszünk le szabályos
sorokban. A játékvezető kezében egy lapon ábrázolva
van az egyetlen útvonal, amin át lehet jutni, ezt azonban
a játékosok nem látják. Ha rossz helyre lépnek,
„visszacsúsznak” a kiindulópontra, és ezután egy újabb
játékos próbálkozhat felhasználva az előző játékos
tapasztalatait. Ha egy játékos átjutott, az ő útvonalán
mindenkinek át kell jutnia.
„Pókháló”: Egy „szörny” által készített hálón kell
átjutnia mindenkinek. A háló „mérgező”, nem szabad
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hozzáérni. Egy lyukat csak egy játékos használhat. A
játékosoknak meg kell tervezniük, ki hol megy át, kit
hogyan emelnek át a magasabban lévő lyukakon.
„Ponyvaforgatás”: Egy „hajlékony tutajjal” kelnek át a
kutatók egy folyón, amit meg kell fordítaniuk, mert az
addig használt oldal „átázik”. Miközben megfordítják,
senki sem léphet le a tutajról.

3. Délutáni foglalkozások
Kéthetente egyszer, hétköznap 2 órás
(2 x 45 perc) foglalkozásokat tartottunk
a Diákotthonban a drámapedagógia és
az élménypedagógia módszereivel.
Mindez a táborban elindított tanulási
folyamat
elmélyítését
szolgálta.
Fontosnak tartottuk, hogy kialakuljon
egy rendszeres közös munka, ami
folyamatosan új impulzusokkal fejleszti
a diákokat. A tematika a program által
meghatározott céloknak megfelelően,
de a csoport igényeinek folyamatos
figyelembe vételével alakult.
A foglalkozások néhány eleme:


„Labdafogó”: Egy kijelölt területen egy ember
kivételével mindenki a fogó szerepét kapja. Az egyetlen
menekülő játékost oly módon „foghatják meg”, hogy egy
labdát kell hozzáérinteniük anélkül, hogy eldobnák azt
felé. A labdát passzolgathatják, de labdával nem
léphetnek. Tehát úgy tudják megoldani a feladatot, ha
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egy olyan játékos kapja meg a labdát, aki éppen abban
a pillanatban a menekülő játékostól kartávolságra van.
„Közös rajz”: Egy előre elkészített egyszerű képen
ábrázolt elemeket kell egy játékosnak elmagyaráznia a
többieknek úgy, hogy ők az elmondás alapján minél
pontosabban tudják elkészíteni az eredeti kép másolatát
anélkül, hogy ők látnák azt.
„Rögzített mozdulatsor”: Egy játékos kitalál egy
mozdulatsort, amely valamilyen reális cselekvéssort
utánoz anélkül, hogy bármilyen kelléket használna. A
következő játékos ezt megfigyeli, majd kérdés nélkül
próbálja minél pontosabban leutánozni és megmutatni a
következő játékosnak. A cél, hogy a sor végén is
felismerhető legyen még a cselekvéssor.
„Hotelportás”: Két szereplője van a játéknak. Az egyik
egy „külföldi vendég”, aki nem ismeri a helyi nyelvet, de
kérni akar valamit a hotel portásától, ezért mutogatással
próbál kommunikálni. A „portás” próbálja értelmezni a
látottakat. A cél, hogy elmondj azt a kérést, amit a
„vendég” feladatul kapott, hogy elmagyarázzon.
„Szituációs játékok”: Olyan helyzeteket játszunk el,
ahol a gyerekek a tanácsadó szerepébe léphetnek.
Például a tanár szerepébe, aki nevelési tanácsokat
próbál adni egy szülőnek.
„Történetépítés”: Képek alapján a gyerekek kitalált
szereplőket találnak ki, akiknek az életének fontos
jeleneteit eljátsszák vagy állóképekben mutatják meg.
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4. Kétnapos foglalkozás
A
délutáni
foglalkozások keretei
nem tették lehetővé
nagyobb
lélegzetű
tréningek,
outdoor
elemek beemelését,
ezért
szükségesnek
tartottuk egy újabb kétnapos együttlét beletervezését a
programba, amikor elhagyjuk a megszokott kereteket, és egy
intenzívebb tanulási periódussal igyekszünk elmélyíteni a
tanulási folyamatokat, és egyben készülünk az önkéntes munka
kihívásaira.

A foglalkozás néhány eleme:






„Labda a fél csövekben”: Minden gyerek (5-7
résztvevő egy csoportban) kap egy műanyag fél csövet,
amelybe éppen belefér egy teniszlabda: a feladat, hogy
folyamatosan átvezetve a labdát egymás fél csövén
keresztül minél tovább jussanak el anélkül, hogy
leejtenék a labdát úgy, hogy az utolsó mindig az élre áll.
„Papírtorony”: 4-6 fős csoportokban a gyerekek azt a
feladatot kapják, hogy építsenek minél magasabb
tornyot kizárólag 20 db A4-es írólap és ragasztószalag
felhasználásával. Amelyik csapat adott időre a
legmagasabb tornyot építi, az a győztes.
„Oktatói szerepben”: A gyerekekből csoportokat
alakítunk aszerint, hogy milyen tevékenységben
járatosak (pl. zumba, hip-hop tánc, foci, néptánc…). Azt
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a feladatot kapják, hogy tervezzenek meg néhány
gyakorlatot, amivel megtaníthatnak valamit tudásukból a
többieknek. Ezután el is végeztetik a gyakorlatokat
velük.

5. Önkéntes munka
A tanév végén a diákok csoportosan önkéntes tevékenységet
folytattak, amely során megtapasztalhatták, hogy képesek
megszervezni és lebonyolítani egy munkafolyamatot, amivel
hatással tudnak lenni környezetükre és saját életükre.

A helyi idősotthon lakóinak
segítettünk
programokat
szervezni. Ennek az előbb
említett cél mellett fontos
járulékos haszna volt az is,
hogy a diákok kapcsolatba
kerültek a helyi társadalom
számukra addig ismeretlen
tagjaival: gyakorolhatták a kapcsolatteremtést, enyhíthettek
elszigeteltségükön.

6. Záró tábor
A tanévet egy háromnapos tábor zárta június végén, melynek a
további tanulási helyzetek keresése mellett a célja az volt, hogy
közösen reflektáljunk az év eseményeire.
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A tábor néhány eleme:






„Ki vezeti a mozgást?”: Körben állunk, és
megegyezünk, hogy egy vezető mozgását utánozzuk
zenére. Egy gyerek, akit korábban kiküldtünk a kör
közepére áll, és megpróbálja kitalálni, ki vezeti a
mozgást.
„Fórumszínház”: A drámatanárok eljátszanak egy
páros jelenetet, amelyben az egyik fél valamilyen hibás
kommunikációs stratégiát követ, és így nem tudja
meggyőzni a másik felet saját kérése jogosságáról (pl.
egy gyerek kér valamit a szülőtől/nevelőtől). Ezután a
gyerekek adhatnak tanácsokat, amelyek szerintük
hatékonyabbá tennék a kommunikációt. Ezeket mind
kipróbáljuk, sőt a gyerekek be is állhatnak a szereplő
helyére, kipróbálhatják saját ötleteiket.
„Rekeszmászás”:
A
gyerekek
biztosítókötéllel
próbálnak minél magasabbra
jutni
oly
módon,
hogy
rekeszekből
egy
tornyot
építenek maguk alá. A feladat
indítása előtt mindenki felír
magának egy célt az életében,
amit szeretne megvalósítani,
ezáltal
az
itteni
sikereit
ezekhez
a
céljaihoz
is
kapcsolja.
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7. Kiállítás
Az év során létrehozott alkotásokból és fotókból kiállítást
szerveztünk a gyermekotthonban, hogy ezzel a gyerekek és
környezetük számára is kézzelfogható lenyomatát adjuk a

projekt eredményeinek, illetve erősítsük bennük saját
cselekvőképességük tudatát, a kialakult pozitívabb önképet.
Egyben ezt a formát szintén párbeszédet katalizáló eszköznek
tartjuk az intézményen belül.

V.

Tapasztalataink

A program tapasztalatai sokrétűek voltak számunkra, ezeket
partnerünkkel és egy szupervizor segítségével folyamatosan
igyekeztünk értékelni, feldolgozni és visszaforgatni a
gyerekekkel végzett munkába. Itt most a legfontosabb
tanulságokat foglaljuk össze, amelyek az egy év alatt
összegyűltek.
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Ha a program célkitűzéseit nézzük, azt mondhatjuk, hogy nagy
vonalakban reálisaknak bizonyultak, bár minden téren kellett
kötnünk kompromisszumokat, első sorban azért, mert noha volt
már valamennyi tapasztalatunk korábban is gyermekotthonban
élő gyermekcsoportokkal, az itt lakó gyerekek speciális nevelési
igényeinek következményeivel nem voltunk teljes mértékben
tisztában. Elég gyorsan felmértük a közös munka során, hogy
noha az irányok jók, a várható eredményekkel kapcsolatos
elvárásainkat némileg redukálnunk kell: a sikereket kisebb
lépésekben tudjuk elérni. Hozzájárult ehhez a programban
résztvevő csoport viszonylag nagy létszáma (20-22 fő) és
életkori diverzitása is (11-20 éves korig). A csoport jellege
megkövetelte, hogy a megszokottnál is rugalmasabban kezeljük
előzetes terveinket, mert a csoport reakciói alig voltak
jósolhatóak.
Módszertanilag
nehézséget
jelentett,
hogy
mind
a
drámapedagógiában, mind az élménypedagógiában fontos
szerepe van a tapasztalatok megbeszélésének, a közös
reflexiónak. Ezt kezdetben alig tudtuk elérni, ez a munkaforma
hatalmas nehézséget jelentett a csoportnak. Emiatt sokszor le
kellett mondanunk a részletes kiértékelésekről, amelyek a
tapasztalati tanulás elmélyítését, a tanultak későbbi
alkalmazását segítenék. Ezért sokszor arra koncentráltunk,
hogy élményekhez juttassuk a gyerekeket, amelyeket együtt
élnek meg és megtapasztalják az együttműködés és a bizalom
pozitív példáit. Emellett nagy hangsúly került olyan
gyakorlatokra, amelyek az egymás iránti, illetve az önmagukra
irányuló figyelmet fejlesztik. Fontosnak tartottuk, hogy gyakran
éljünk a pozitív megerősítés gesztusaival, igyekeztük mindig
kiemelni a gyerekek sikeres, pozitív megnyilvánulásait. Ehhez
kapcsolódtak az olyan drámai szituációk is, amelyek azt

Vedd észre a különbséget!

18

célozták, hogy a gyerekek kompetens személynek érezhessék
magukat egy-egy helyzetben.

Tapasztalataink szerint azok a feladatok működtek a legjobban,
azok késztették a legerősebb koncentrációra a gyerekeket,
amelyek valamilyen könnyen kis részfeladatokra bontható,
viszonylag
mechanikus
tevékenységben
történő
együttműködést igényeltek, mint például a „labda a fél
csövekben” játék, vagy amelyek valós fizikai kihívást jelentettek,
mint a „rekeszmászás”. Emellett a szituációs játékok és a fórum
színház során azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon
szívesen lépnek szerepbe, nagy örömöt jelent nekik, ha
kompetens karaktereket formálhatnak meg. Az idősek
otthonában megvalósult önkéntes munka több tekintetben is
hasznosnak bizonyult. Egyrészt a gyerekek átélhették, hogy
képesek segíteni másoknak, ami szintén önbizalommal töltötte
el őket, másrészt nagy élmény volt nekik, hogy találkozhatnak
egy olyan korosztállyal, amelyről nekik kevés tapasztalatuk van.
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Gyakorolhatták a kommunikációt a komfortzónájukon kívül,
elkezdhettek kapcsolatokat építeni.

Fontos eredményünknek tartjuk, hogy az egész éves
rendszeres munkának köszönhetően sikerült elérnünk a
gyerekeknél, hogy sokkal koncentráltabban vegyenek részt a
gyakorlatokban, és egyre inkább képesekké váltak a reflexióra
is, az egyes gyakorlatok tapasztalatainak megbeszélésére,
illetve a közös gondolkodásra.

Budapest, 2015. szeptember

Kovács Zoltán, projektvezető
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