
WWW.ROOTSNROUTES.EU/DETALKS

http://www.rootsnroutes.eu/detalks


Tartalom

A projekt bemutatása | 3

Kreatív, befogadó nonverbális nyelvoktatás  | 6
           Nyelvtanulás napjaink multikulturális Európájában ����������������������������������������������������������������������������7
           Gondolatok az idegen nyelv egy másfajta megközelítéséről ������������������������������������������������������������8

DeTalks gyakorlatok | 10
           A csöndtől a szavakig �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
           A dal� Játék szavakkal��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
           A harmadik tér – Beszélj szabadon! ��������������������������������������������������������������������������������������������������19
           A mi rajzunk ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
           Agóra ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27
           Ez vagyok én ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31
           Feje tetejére állt világ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34
           Gyorsposta �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������37
           Halandzsanyelv ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40
           Kinetikus történet ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 45
           Komponálni kezdek ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48
           Kulináris nyelvi foglalkozás �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������52
           Ma így érzem magam������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 57
           Memóriajáték  - Csináld magad! ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 62
           Néma irányítás ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 65
           Pantomimjáték cselekvéseket leíró igékhez ��������������������������������������������������������������������������������������� 68
           Találd meg a párod! �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������72
           Válassz egy helyet! �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������76

A megvalósított pilot-tréningek és a DeTalks-partnerszervezetek 
bemutatása | 80
           Folkuniversitetet �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������81
           Centro di Creazione e Cultura ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 83
           Les Têtes de l’Art ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 86
           ROOTS & ROUTES Cologne e� V�  �����������������������������������������������������������������������������������������������������91
           Synergy of Music Theatre ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 93
           Szubjektív Értékek Alapítvány ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100
           Stichting ROOTS & ROUTES ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 103
           Stichting House of Knowledge ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 104



A projekt bemutatása

A DeTalks projektet 2017 májusában kezdtük tervezni� Akkoriban Európába napi szinten több tízezer ember 
érkezett, elsősorban a déli és keleti határokon keresztül� A népesség lehetséges diverzifikációja táptalajt jelen-
tett a radikális jobboldali és populista retorikának, és felerősítette az ismeretlennel, a különbözővel, a Másikkal 
szembeni félelmeket� Az Európai Unió, bizonyos kormányok, helyi hatóságok és sok ezer, akár civilszerveze-
tekbe tömörült, akár egyénileg cselekvő ember síkra szállt a félelem retorikája ellen, és kereste annak a módját, 
hogy befogadhassa az új európai polgárokat és egy mindenkivel szolidárisabb, egyenlőségen alapuló és 
oktatási lehetőségeket hordozó teret hozzon létre�

Abban az időben a DeTalks koncepciója tökéletesnek tűnt� A projektet a ROOTS & ROUTES hálózat hat, a 
befogadó, művészetalapú oktatás terén jelentős tapasztalattal rendelkező kulturális/művészeti szervezete dol-
gozta ki, együttműködve egy, a menekültek, menedékkérők és bevándorlók nyelvoktatásában vezető szerepet 
játszó svéd intézménnyel, azzal a szilárd meggyőződéssel, hogy Európa új polgárainak társadalmi befogadá-
sa a kommunikáció fejlesztésében gyökerezik�

Művészeti fejlesztésben használt nonformális oktatási gyakorlatokat (kifejezőeszközöket) ötvöztünk alapszintű 
nyelvoktatással, hogy létrehozzunk egy olyan oktatási anyagot, amely az emberek veleszületett, nonverbális 
kommunikációs képességére alapoz – hiszen az Európába érkező új bevándorlók, menekültek és menedékké-
rők számára a fogadó ország nyelvének elsajátítása nem merülhet ki a nyelvtanban és a szókincsben� Aki csak 
a nyelvtanra koncentrál, nyelvtani szakértővé válhat, aki csak a szókincsre, két lábon járó szótár lehet, de a 
helyiekkel folytatott interakciókhoz a kommunikáció más kulcsfontosságú aspektusaira is figyelmet kell fordítani�

A kultúra nonverbális vonatkozásaival (amely érzéseket és attitűdöket fejez ki) nem foglalkoznak az Európába 
újonnan érkezők nyelvtanítása során� Sok információt közlünk a testbeszédünkkel, az arckifejezésünkkel, a han-
gerősségünkkel és hangszínünkkel, a térhasználatunkkal és azzal, hogy két szó között pontosan mit csinálunk, 
akárcsak a megjelenésünkkel, a ruházatunkkal, a viselkedésünkkel és még azzal is, ha éppen nem tudjuk, mit 
mondjunk vagy tegyünk� A kommunikáció kulturális és társadalmi aspektusai erősebbek és átfogóbbak, mint a 
nyelvtan és a szókincs�

Ezért tehát a nonverbális kommunikáció nemcsak a fogadó társadalom nyelvének elsajátítását segíti, hanem a 
kulturális jelentések átadását is, és hozzájárul az interkulturális kommunikációhoz�

Emiatt kitaláltuk, hogy a projektben részt vesznek majd az elsődleges célcsoportunkkal azonos korú helyi fiata-
lok is� Biztonságos tanulási környezetet kialakítva bátorítjuk és facilitáljuk a helyi és az újonnan érkezett fiatalok 
nonverbális kommunikációját, a társas tanulás módszerét is alkalmazva, miközben a befogadó oktatásban két 
dimenzióra helyezzük a hangsúlyt: az interkulturális kommunikációra (a nonverbális és paraverbális elemek 
fejlesztésén keresztül) és a kölcsönös megértésre (az együttműködésen keresztül)�

A DeTalkst tehát úgy terveztük meg, hogy a beszédet elhagyjuk a kommunikációból és a nyelvtanulás társas 
aspektusára fókuszálunk, az emberek kifejezésmódjaira és a nonverbális kommunikációban rejlő, befogadást 
támogató potenciálra� A projektünknek három, egymással összefüggő célja volt:
1� hogy a nonverbális kommunikáció erejét a lehető legjobban használjuk az új bevándorlók, menekültek és 
menedékkérők nyelvtanítása során;
2� hogy olyan nonformális tanulási helyzeteket hozzunk létre, amelyben a résztvevők művészeti eszközökön 
keresztül fejleszthetik kommunikációs készségeiket;
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3� hogy a fogadóország fiataljaiban a befogadó szerepét erősítsük az új bevándorlókkal, menekültekkel és 
menedékkérőkkel való együttműködés révén a társas tanulás módszerének alkalmazásával�

A svéd Erasmus+ nemzeti iroda jóváhagyta a projektet, amely 2018 szeptemberében indult el� A projekt egyik 
első és kiemelten fontos lépése volt, hogy minden résztvevő országban feltérképeztük a hasonló és/vagy re-
leváns, már működő oktatási gyakorlatokat� Tudtuk, hogy ha találunk már létező oktatási anyagokat, nem kell 
nulláról indulnunk� Ez a szakasz lehetővé tette továbbá, hogy a szervezetek kapcsolatba lépjenek olyan más 
szervezetekkel az országukban, amelyek ugyanazokkal a célcsoportokkal dolgoznak és hasonló oktatási, tár-
sadalmi és kulturális célkitűzéseik vannak�

Egy körülbelül féléves időszak alatt összegyűjtöttük a nyelvoktatásban használt nonverbális gyakorlatokat, 
előadó-művészeti gyakorlatokat alakítottunk át úgy, hogy illeszkedjenek a DeTalks oktatási céljaihoz, kapcso-
latba léptünk több tucat magán- és közintézménnyel, illetve nyelvoktatásban, valamint menekültek és beván-
dorlók befogadószervezeteinél dolgozókkal� Gazdag, strukturált anyagot gyűjtöttünk össze, de a területen 
dolgozók hitetlenségével és szkepticizmusával is szembesültünk: valóban fejleszthető olyan tananyag, amit a 
DeTalks megcéloz?

A projektbe vetett hitünk megerősödött a 2019 márciusában, Larissában (Görögország) tartott találkozón, 
amelyen a kutatóink, trénereink és projektmenedzsereink is részt vettek� Öt napon keresztül dolgoztunk a „Mill 
of Pappas” nevű, gyönyörű ipari múzeum épületében, és megtanítottuk egymásnak a kifejlesztett gyakorla-
tainkat, kísérleteztünk és lefektettük annak az oktatási anyagnak az alapjait, amit a DeTalks következő lépései 
során használtunk�

Menet közben sajnos elveszítettük holland partnerünket� Ismét bebizonyosodott, hogy az európai művésze-
ti és kulturális intézmények valóban áldozatául eshetnek az általános politikai és gazdasági válságnak és a 
kultúrára és oktatásra fordított támogatások csökkentésének�

A legmegdöbbentőbb azonban az volt, ahogyan – hol fokozatosan, hol hirtelen – megváltozott a menekültek-
kel és bevándorlókkal szembeni hivatalos bánásmód több európai országban� Ahogyan a projektünk haladt 
előre, éppen mielőtt a pilot-tréningjeinket megtartottuk volna, szembe kellett néznünk azzal, hogy bizonyos 
országokban nagyon nehézzé vált az elsődleges célcsoportunkhoz (fiatal menedékkérők, menekültek és be-
vándorlók) való hozzáférés, mert a befogadó helyszíneket, menedékeket zárt táborokká alakították, illetve 
egyes országokban a hivatalos szervek kimondottan megtagadták az együttműködést a konzorciumunkkal� 
Több európai régióban is a menekültek és bevándorlók kirekesztésének fokozódását tapasztaltuk párhuzamo-
san azokkal a társadalmi és kulturális erőfeszítésekkel, melyek arra irányultak, hogy a különböző csoportokat 
közelebb hozzák egymáshoz�

A DeTalks projekt résztvevőinek minden találékonyságukra szükségük volt, hogy a pilot-tréningeket a projekt 
eredeti metodológiájához (fiatal menedékkérők, menekültek és bevándorlók vegyes, alacsony nyelvtudású 
csoportjaival) legjobban illeszkedően bonyolítsák le� 2020 márciusáig több mint 14 pilot-workshopot tartottunk 
5 országban, összesen több mint 270 résztvevővel�

A legtöbb nehézséget leküzdöttük, véglegesítettük az oktatási anyagot és a videók többsége is elkészült� 2020 
nyarára már csak az volt hátra, hogy Svédországban és Hollandiában – ahol új partner csatlakozott a konzor-
ciumhoz – is sor kerüljön pilot-képzésekre, illetve véglegesítsük a feladatgyűjteményt és a videókat, hogy aztán 
elkezdhessük a projekteredmények széles körű disszeminációját az érintettek körében minden országban�

A Covid-19 és az egyre sötétebb valóság eszünkbe juttatta a Murphy-törvényt, miszerint, „ami elromolhat, az 
el is romlik�”

Mindennek ellenére azok, akik 2017 májusa óta a DeTalks-projekten dolgoznak, nem adják fel könnyen és 
további terveket szőnek� Nincs is más választásunk, hiszen bebizonyosodott, hogy ambiciózus elképzeléseink 
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igenis működőképesek� Az elmúlt hónapokban találkoztunk olyan trénerekkel, akik hittek a DeTalks oktatási 
anyagában, és örömmel, magabiztosan tartottak foglalkozásokat� Találkoztunk olyan oktatókkal, akik imádták 
a gyakorlatokat és beépítették őket mindennapi munkájukba� Megtapasztaltuk, hogy milyen kommunikációs 
lehetőségek rejlenek a különböző nyelveket beszélő és különböző kulturális hátterű fiatalok találkozásaiban; a 
vegyes csoportjaink tagjai a legelső találkozásuk után néhány órával már úgy érezték, mintha évek óta ismer-
nék egymást� Lényegében megtapasztaltuk a befogadás emberibb és európaibb módját� Ezért nem tehetünk 
mást, mint hogy folytatjuk a munkát�

Andreas Almpanis
szerkesztette: Dimitra Zacharouli

Hogyan használd ezt a feladatgyűjteményt?

Lehet, hogy azért vetted a kezedbe ezt a feladatgyűjteményt, mert nyelvoktatással foglalkozol és sze-
retnél új eszközöket, amiket a sokszínűbb, befogadó társadalomban használhatsz a munkád során� 
Vagy olyan művész vagy, aki oktatással is foglalkozik� Vagy csak szeretnél innovatív, interkulturális 
gyakorlatokkal kísérletezni�

Akármi is legyen a motivációd, lapozd át a következő oldalakat, és nézd meg, hogy hogyan kapc-
solódnak ahhoz, amit keresel� Olyan gyakorlatokat válogattunk össze, amelyek szerintünk alkalma-
zhatók Európa új polgárainak nyelvoktatása során� Minden gyakorlathoz világos utasítások, gyakorlati 
tippek és konkrét információk tartoznak�

A nonverbális gyakorlatokban a vizuális elemek, a hang és a testbeszéd játsszák a legfontosabb sze-
repet� Ezért a legtöbb gyakorlathoz videó is készült� Ezeket itt találod:
http://www�rootsnroutes�eu/detalksvideos/
Jó szórakozást!
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Nyelvtanulás napjaink 
multikulturális Európájában

Amikor egy fiatal bevándorló megérkezik a befogadóországba, jövőbeli otthonának nemcsak a szociokul-
turális, hanem a nyelvi és nonverbális kódjait is el kell sajátítania�
A nyelvoktatás/nyelvtanulás csak egy elméleti elképzelés, hiszen valójában mindig túlmutat önmagán� Lénye-
ge, hogy lehetővé tesszük, hogy létrejöjjön egy ad hoc kommunikációs kompetencia�

Hogyan építkezzünk?

Az első hozzávaló természetesen az, hogy megismerjük az embereket, az elvárásaikat, a szükségleteiket, és 
figyelembe vesszük a meglevő készségeiket�

A második hozzávaló, hogy tekintetbe vesszük a nyelvi és kulturális kontextust, és lehetőséget biztosítunk a 
koherens interakciókra�

Egy harmadik hozzávalót is érdemes/szükséges használni: a világ iránti nyitottságot� Ez olyan plusz, ami túlmu-
tat az egyszerű funkcionális, kulturális és cselekvésközpontú oktatáson, olyan kis többlet, ami azt jelenti, hogy 
a kommunikációs készségek mellett a kódok tanulását is közösen hozzuk létre azáltal, hogy együtt tanuljuk meg 
a használatukat�

Az ilyen típusú munka a részvételen alapuló gyakorlatok keretei között alakul ki, és a népoktatás alapelvein, 
illetve az egymással találkozó többszörös identitások és intelligenciák exponenciális növekedésébe vetett bi-
zalmon alapul� A közös alkotás, a másikba vetett hit, továbbá a másokkal együtt végzett, horizontális munka 
révén jön létre�

Az együttélés kérdését messze túllépve, a kérdés itt az „együtt tevés”, valami új létrehozása közösen� Véle-
ményem szerint ez a projekt ilyen tekintetben innovatív: különböző emberek közösen hoznak létre valamit egy 
olyan helyzetben, amelyben a „trénerek” nincsenek felsőbbrendű pozícióban az újonnan érkezettekhez képest�

Mi, a bevándorló munkásokat oktatató és képző szervezetek szövetségének, az AEFTI-nek a keretei között, 
illetve az élethosszig tartó, befogadó tanulást segítő egyesületnek, a Didac’Ressources-nek a tevékenységei 
során is mindig bíztunk a találkozásban� A legjobb innovációk mindig azoktól az emberektől érkeztek, akiknek 
volt merszük kilépni a kereteik közül, akik különböző háttereikkel képesek voltak az eltérő (szakmai, társadalmi 
és kulturális) tapasztalataikat világos oktatási célok érdekében ötvözni�

Semmilyen tréning nem lehet teljes azoknak a szakértőknek a tapasztalatai és a velük való találkozások nélkül, 
akik a „közönséget” jelentik, akik a tréning résztvevői� Az oktatási anyag velük együtt és számukra készül éppen 
annyira, mint nekünk, oktatási szakértőknek�

Sophie Etienne
A kulturális nyelvek oktatásának doktora

A Lille-i Egyetem CIREL Laboratóriumának külsős kutatója
A marseille-i Didac’Ressources egyesület szerzője, alapítója és képviselője

Mérnök, trénerképző
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Gondolatok az idegen nyelv 
egy másfajta megközelítéséről

A DeTalks projekt művészeket, oktatókat, nyelvtanárokat és bevándorlókkal, illetve menedékkérőkkel dolgozó 
szociális munkásokat hozott össze egy specifikus cél érdekében: hogy a nonverbális kommunikációhoz kapc-
solódó új, kreatív technikákat tárjanak fel, amelyek segítenek pozitív hozzáállást kialakítani a befogadó ország 
nyelve és kultúrája iránt�

A feltérképező kutatások és egymással megosztott gyakorlatok nyomán minden országban pilot-projekteket 
indítottunk� Ezek tartalmát a különböző szituációkhoz és a résztvevők eltérő igényeihez igazítottuk, így az ere-
dmények tükrözik a különböző szocio-politikai kontextusoknak és az egyes projektekben részt vevő szemé-
lyeknek a sokféleségét is� Ez a sokszínűség is gazdagította és újszerű élménnyé tette a projektünket, és eredmé-
nyeképpen a résztvevők felismerték a nonverbális kommunikáció jelentőségét�

De a résztvevők és a trénerek ezen a közös felismerésen túl is számos közös pontot azonosítottak�

Bármilyen különbözőek is voltak az eltérő megközelítések, mindegyik a másik megértése és a kommunikáció 
iránti vágyon alapult, kontextustól függetlenül� 

Az a – sok résztvevőnk által megfogalmazott – igény, hogy túllépjünk pusztán a szavak megosztásán, ter-
mészetesen vezet a nonverbális kommunikációhoz, amit ebben az esetben olyan kreatív eszközök támogattak, 
amelyek idegen nyelvek és kultúrák megközelítését ismerőssé és szórakoztatóvá teszik� A tanulók és az őket 
kísérő szakemberek (szociális munkások, nyelvtanárok, önkéntesek, stb�) új eszközöket sajátítanak el, melyekkel 
olyan helyzetet képesek létrehozni, amelyben a „Másik” megértéséhez befogadó, horizontális módon jutha-
tunk el�

A projekt lehetővé tette, hogy új nyelvtanulási gyakorlatokat fedezzünk fel és fejlesszünk ki, melyek cselekvé-
sorientált megközelítésünkből nőttek ki� Lehetővé tette továbbá azt is, hogy hidakat teremtsünk a különböző 
emlékezettípusok – például a vizuális, a hallási és a testi emlékezet – között, melyek olyan érzésekhez és 
tapasztalatokhoz kapcsolódnak, amelyek befolyásolják, hogy hogyan észleljük a tanult nyelvet�

Érdemes megjegyezni, hogy a résztvevők az értékeléseikben kiemelték annak fontosságát, hogy létrehoztunk 
egy bizalmi közeget, ahol az egyén anélkül tanulhat, hogy ez tudatosulna benne, a szórakoztató tevékenysé-
geken és a megosztott élményeken és helyzeteken keresztül�

Az emlékek ily módon másképpen, természetesebben idéződnek fel, majdnem úgy, mintha az anyanyelvünket 
tanulnánk� A szavak testhez kapcsolása, megtestesítése segít abban, hogy olyan szókincsre tegyünk szert, ami 
azonnal jelentéssel bír� Nemcsak láttuk és hallottuk, hanem megérintettük, éreztük, átéltük az érzéseket� Olyan 
szokatlan helyzetekbe is belekerültünk, amelyek lehetővé tették, hogy megkérdőjelezzünk bizonyos előítéle-
teket�

Ebből a szempontból megközelítésünk óhatatlanul elvezet az idegennyelv-tanulás folyamatának deszakralizá-
ciójához� Elszakadunk attól a logikától, mely szerint „nem minden szót értek ebből a mondatból, tehát semmit 
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sem értek”, és helyette a felfedezés logikáját tesszük magunkévá, amely bizonyos fokú kockázatvállalást is 
magában hordoz� A résztvevők elfogadják ezt, mert barátságos légkörben történik és az egész csoport oszto-
zik benne�

A horizontalitás gyorsan, különböző szinteken jön létre� Először a workshopot tartó személy és a tanulók közt, 
aztán a résztvevők közt, akik nem mind ugyanonnan indulnak, amikor egy új nyelvet tanulnak� Nem részesültek 
ugyanolyan oktatásban a különböző országokban, ahonnan érkeztek, nem feltétlenül ugyanaz az ábécéjük, 
mint a „megszelídítendő” nyelvnek, és nem rendelkeznek ugyanannyi energiával és ugyanolyan képességekkel 
ahhoz, hogy megbirkózzanak ezzel a kihívással�

Azzal, hogy bevezetjük a horizontális megközelítést és a multilingualitást, azaz az összes résztvevő nyelvének 
felfedezését, kifejezzük a tiszteletünket a csoporttagok kultúrái iránt és megkönnyítjük a tanulási folyamatot� 
Nem ritka, hogy résztvevőink már eredeti hazájukban is három vagy négy nyelvet beszéltek� Akad például, aki 
beszéli a saját dialektusát, a helyi, hivatalos nyelvet és az angolt� Így aztán az átlagosnál sokkal magasabb a 
nyelvtanulási képességük, de ennek nincsenek tudatában� Ennek a képességnek az értékelése, illetve pozitív és 
gazdagító tényezőként való hangsúlyozása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a résztvevők komfortosabban 
érezték magukat a tanulási folyamat és az idegen nyelv felfedezése során�

Az a nyelvi immerzió, amelyet a menedékkérők, menekültek és bevándorlók megtapasztalnak, gyakran nem 
választott, hanem kívülről rájuk erőltetett helyzet� A gyors megértésükön múlik a túlélésük, a lakhatáshoz, se-
gítséghez, élelemhez, stb� való hozzáférésük� Bár sok önkéntes dolgozik azon, hogy segítsenek bizonyos 
helyzetek megoldásában, azok, akik újonnan, erőforrások nélkül érkeztek egy idegen országba, olyan hely-
zetbe kerülnek, ami stresszhez és a befogadó ország nyelvével és kultúrájával folytatott hatalmi harchoz vezet� 
MUSZÁJ megtanulniuk a nyelvet, GYORSAN� Sokuk számára ez életbe vágó kérdés� Ha másképp közelítjük 
meg ezeket a helyzeteket és egy olyan keretet ajánlunk a foglalkozásokhoz, ami nem kényszerítő, hanem min-
den alkalommal az igényekhez igazított, akkor a tanulási folyamat szórakoztatóvá és élvezetessé válik�

Az tehát, hogy a „választott nyelvi immerzió” kontextusában végzett tevékenységek során fejlődhettek, azaz 
önkéntesen és az eredményre vonatkozó nyomás nélkül, alapvető jelentőségű volt a DeTalks workshopok rész-
tvevői számára�

A résztvevők hangsúlyozták a kreatív eszközök használata által közöttük megteremtett kapcsolatok fontosságát 
is� A megközelítések eltérőek, de mások és saját magunk felfedezése állandó, mert a meglepetés ereje, a gya-
korlatok játékossága alkalmazásuk során olyan elmozduláshoz vezet, amely a figyelmet a nyelvtanulásról a 
megélt pillanatra tereli át�

Delphine Salvi
Sophie Laffont

Susannah Iheme
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DeTalks gyakorlatok2



Kik számára alkalmas?

A1-A2-es szinten� 
Bármilyen csoportban használható�

Tréner(ek):
Dimitra Zacharouli, Andreas Almpanis

Résztvevők Nyelvi szintIdőtartam

Nagyobb csoportban több szó 
tanulható a gyakorlattal, de kis 

csoportban is használható�
45-60 perc

Nem szükséges 
hozzá nyelvtudás�

Alkalmazott művészeti 
ágak

HelyszínFelszerelés

Dráma Valamilyen hétköznapi tárgy az 
improvizáláshoz (pl� egy kendő 

vagy egy zacskó)�

Nagy terem, amelyben körbe 
tudnak állni a résztvevők, aztán 

csoportokban tudnak dolgozni és 
elő tudják adni a jelenetüket�

Synergy of Music Theatre - SMouTh

A csöndtől a szavakig
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Célok és téma

Szókincs növelése 
Verbális és nonverbális interakciók és együttműködés 

Dramatikus improvizáció 
Szórakozás

Módszer

Álljatok körbe.
A tréner bevezeti a szabályt, hogy csöndben 
kell maradni, aki megszegi, valamilyen 
«büntetést» kap, pl� 10 guggolást kell végeznie� 
Válasszatok egy tárgyat, ami a fantáziátok 
segítségével sokféle dologgá változtatható (pl� 
egy kendőt, egy kötéldarabot vagy egy zacskót)� 
 
1. lépés:
Miután a tréner megtiltotta a beszédet, maga is a 
körben állva mutatja, hogy mivé alakult a tárgy a 
kezében (pl� úgy tartja, mint egy csecsemőt vagy 
mint egy esernyőt)� Aztán továbbadja a mellette 
állónak, aki megint másként használja és így tovább, 
amíg mindenki használta a tárgyat valahogyan� 
 

2. lépés:
A következő körben a résztvevők megismétlik, amit 
az előbb csináltak, és a tréner mindig kimondja a 
dolog nevét, amivé a tárgy alakult, aztán a csoport 
elismétli� Így minden résztvevőnek lesz egy szava� 
 
3. lépés:
A harmadik körben a résztvevők próbálják 
felidézni a szavukat a tréner segítsége nélkül� 
 
4. lépés:
A tréner több kisebb csoportra osztja a résztvevőket, 
és minden csoportnak az a feladata, hogy alkossanak 
egy rövid, improvizált jelenetet a szavaikkal anélkül, 
hogy beszélnének egymással (csak a frissen megtanult 
szavakat használhatják)�

Értékelés

Csoportos megbeszélés a gyakorlat után�
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Figyelj erre

A tréner feladata, hogy bevezesse a némaság szabályát és elősegítse a nonverbális kommunikációt, de ő 
maga adhat szóbeli segítséget a résztvevőknek, különösen a 4� lépésnél�

A gyakorlatot különböző színházi bemelegítőgyakor-
latok és feladatok ihlették, melyeket Filippos Zoukas 
(SMouTh) fejlesztett tovább�

Folytatás

© Alexandros Chartonas

13



Kik számára alkalmas?

A dal. Játék szavakkal

Kezdőknek (A1-A2), de más szinteken is használható�
 
Használható olyan csoportban is, ahol már ismerik egymást a résztvevők, és olyanban is, ahol még nem� A 
tanulási folyamat elején vagy később is alkalmazható�

Tréner(ek):
Susannah Iheme, Andrea Lovo

Minimum 6, maximum 20 
résztvevővel használható, 

bármilyen életkorban�

Három, egyenként 60-90 
perces alkalom, vagy egy 

hosszú, 150 perces alkalom�

Nem szükséges hozzá 
nyelvtudás�

Centro di Creazione e Cultura

Résztvevők Nyelvi szintIdőtartam
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Alkalmazott művészeti 
ágak

HelyszínFelszerelés

Hang/zene 
Tánc/mozgás

Nem szükséges 
hozzá felszerelés�

Egy üres tér, ami elég nagy 
ahhoz, hogy a résztvevők 

szabadon mozogjanak 
benne�

Célok és téma

- Nyitottá tenni a résztvevőket másokra és különböző kultúrákra
- Új nyelv tanulása (fonémák és szókincs)
- Új módszer a szavak kiejtésére, a szavak felismerése a hangalakjuk alapján (helyzettől függően)�
 
 
Ez a gyakorlat azzal segítheti a nyelvtanulást, hogy a szavak, betűk és fonémák különböző kiejtését hallgatjuk, 
amelyek egy új struktúrába (egy dalba) rendeződnek� A testünk segít a szavaknak és a fonémák hangalakjának 
memorizálásában, a hangok és a mozdulatok összekapcsolásával� A kreatív tanulási folyamat segít az új nyelv 
megközelítésében� A gyakorlat rituáléként is használható egy többnapos workshop elején� A hangrezgések és 
a ritmus erős kapcsolatot létesíthetnek a résztvevők közt, ami kiindulási pont lehet az összeismerkedésükhöz� 
Emellett a zene is közös médium a különböző kultúrákban és hatásos kommunikációs eszköz� A hangokon és 
fonémákon keresztüli nyelvtanulás nem várt közös pontokat is felfedhet a különböző kultúrák közt�
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Módszer

1. rész: BETŰK
 
Bemelegítés (30 perc):
- (15 perc) A résztvevők csukott szemmel hallgatják, 
ahogy a trénerek betűket (magán- és mássalhangzókat) 
ejtenek ki� A trénerek mozoghatnak a térben, így 
változtatva a résztvevőktől való távolságukat, 
hogy a résztvevőknek jobban kelljen figyelniük� 
- (15 perc) A résztvevők körben ülve vagy a térben 
szétszóródva kiejtik az imént hallott betűket, kórusként 
együtt vagy egyenként, mintha beszélgetnének 
egymással�
 
Fő aktivitás:
- (30 perc) A betűk kiejtése közben kísérletezünk 
a hangunkkal (különbözően ejtjük, pl� magasan, 
mélyen, nyugodtan, dühösen, suttogva)�
- (20 perc) Az előző kísérletből egyfajta kórus 
kerekedik ki a betűk hangalakjának használatával� 
- (10 perc) A test felszabadítása� A csoport kétfelé 
oszlik: az egyik a hangokat (betűket) használja, 
a másik testmozgással reagál a hangokra a saját 
elképzelésük szerint�
 
2. rész: FONÉMÁK

Bemelegítés (30 perc):
- (15 perc) A résztvevők csukott szemmel hallgatják, 
ahogy a trénerek fonémákat ejtenek ki (olaszban pl�: 
sc, gli, gh/g, ch/c)�
- (15 perc) A résztvevők együtt kiejtik az imént hallott 
fonémákat�
 
Fő aktivitás:
- (30 perc) A fonémák kiejtése közben kísérletezünk a 
hangunkkal (különbözően ejtjük, pl� magasan, mélyen, 
nyugodtan, dühösen, suttogva)� Az improvizáció 
alapelveinek bevezetése (utánzás, ellenkezés, stb�)� 
- (20 perc) Az előző kísérletből egyfajta kórus 
kerekedik ki a fonémák hangalakjának használatával� 
- (10 perc) A test felszabadítása� Párokban: 
az egyik résztvevő használja a hangokat 
(fonémákat), a másik a testével reagál rájuk� 

 
3. rész: SZAVAK

Bemelegítés (30 perc):
- (15 perc) A résztvevők csukott szemmel hallgatják, 
ahogy a trénerek olyan szavakat ejtenek ki, amelyek 
tartalmazzák a korábban hallott betűket és fonémákat� 
- (15 perc) A résztvevők együtt kiejtik az imént hallott 
szavakat�
 
Fő aktivitás:
- (20 perc) A szavak kiejtése közben kísérletezünk 
a hangunkkal (különbözően ejtjük, pl� magasan, 
mélyen, nyugodtan, dühösen, suttogva)�
- (20 perc) A szavak kiejtését összekapcsoljuk a 
testmozgással�
- (20 perc) A dal megalkotása a betűk, fonémák és 
szavak felhasználásával�
 
Ha egy, 150 perces alkalom keretében használjuk a 
gyakorlatot:
 
 
Bemelegítés (45 perc):
- (15 perc) A résztvevők csukott szemmel hallgatják, 
ahogy a trénerek betűket, fonémákat és/vagy 
szavakat ejtenek ki (a résztvevők nyelvtudásának 
szintjétől függően)�
- (30 perc) A résztvevők együtt kiejtik az imént 
hallott betűket, fonémákat és/vagy szavakat� 
 
Fő aktivitás:
- (30 perc) A betűk, fonémák és/vagy szavak kiejtése 
közben kísérletezünk a hangunkkal (különbözően ejtjük, 
pl� magasan, mélyen, nyugodtan, dühösen, suttogva)� 
- (30 perc) A betűk, fonémák és/vagy szavak 
kiejtését összekapcsoljuk a testmozgással� 
- (45 perc) A dal megalkotása a betűk, fonémák és 
szavak felhasználásával�
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Folytatás

A gyakorlatot Rachele Venturin (Associazione Tessere Culture, Pontassieve, Firenze, Olaszország) ihlette�
Ahhoz, hogy képet alkothass a gyakorlatról és jobban megértsd, javasoljuk, hogy nézd meg a hozzá tartozó 
videót is: www�youtube�com/watch?v=IO_KcKgo8hg

Figyelj erre

A trénereknek zeneileg és táncban is képzetteknek kell lenniük, hogy a gyakorlatot a csoport igényeihez 
tudják igazítani� 
Az egyes alkalmak lehetnek rövidebbek, hosszabbak, vagy más felépítésűek is, a résztvevők igényeinek és 
lehetőségeinek megfelelően�

Értékelés

Visszajelzés: a padlóra fektessünk le egy vonalat szalagból, amelynek egyik végpontja a jó, másik a 
rossz� A tréner értékelési kérdéseket tesz fel, amelyre a résztvevők úgy válaszolnak, hogy a vonal megfelelő 
pontjára állnak� Utána sor kerülhet a tanultak és a közös élmény megbeszélésére egy közös nyelven�

17

www.youtube.com/watch?v=IO_KcKgo8hg


© M.Arienzale&R.Lena
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A harmadik tér – Beszélj szabadon!

Tréner(ek):
Nicole Nagel

Résztvevők Nyelvi szintIdőtartam

4-15 résztvevővel használható, 
bármilyen életkorban (a tréner 
a nyelvhasználatát alakítsa a 

résztvevők életkorához)�

30 perc – 2 óra
Ha a kommunikáció jól működik, 

nincs szükség hozzá nyelvtudásra�

Alkalmazott 
művészeti ágak

A Rolfing módszer egyes elemei, 
SE (Somatic Experiencing, 
szomatikus élményterápia), 
ISP (Integral Somatic Psychology, 
egységes szomatikus 
pszichológia) 
és különböző színházi és hangot 
használó módszerek

Felszerelés

• iskolatáblák vagy nagyméretű papírok, amik a falra akaszthatók
• színes filctollak
• zenelejátszó berendezés
• mikrofon / hangrögzítő berendezés a benyomások és az értékelés 

rögzítéséhez
• különböző színű lufik, minden résztvevőnek egy
• kis masszázslabdák, résztvevőnként legalább egy
• papír, amire lehet írni és szét lehet tépni
• papírcédulák olyan szavakkal, amelyek témájukban megfelelnek a 

csoportnak (5-10 szó) 

• Új csoportokban
• Vegyes csoportokban
• A1-estől B1-es szintig, de teljesen kezdők számára is 

alkalmas, a gyakorlat a nyelvtudás szintjéhez alakítható�Kik számára 
alkalmas?

ROOTS & ROUTES Cologne e. V. 
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Célok és téma

- az egyén idegrendszerének szabályozása, emellett a csoport kollektív idegrendszerének szabályozása 
- az egyén és a csoport belső magabiztosságának növelése 
- önbizalom ahhoz, hogy a résztvevők a csoport előtt beszéljenek, bátorság dolgok kipróbálásához és a 
hibázáshoz 
- a két agyfélteke összekapcsolása, a koncentráció, a tanulási képesség és a kreativitás fejlesztése 
- az egyéni kultúrák megerősítése a vegyes csoportban a különböző anyanyelvek segítségével 
- a transzkulturalitás támogatása�

Módszer

Bemelegítés:
A csoport átmegy a szobán� Mindenki a saját tempójában, zenére, a csoport hangulatának megfelelően� 
Kimondjuk különböző testrészek neveit, amelyekre figyelünk� Ez megerősíti a testtudatosságunkat és a jelenlétünket� 
 
1. Testhang
Először álljatok körbe, aztán mozogjatok is a térben� Melegítsétek fel a lábfejeteket kis masszázslabdákkal, 
hívjátok meg a hangotokat� Érintsétek meg a testeteket és tegyetek különböző mozdulatokat� Az egyes 
testrészeket formáljátok hangokká / vezessétek be a halandzsa nevű fantázianyelvet (intuitív nonverbális nyelv, 
amelyet a trénereknek kell bátran bemutatniuk, hiszen a résztvevők részéről is bátorság szükséges hozzá)� 

Helyszín

- Egy terem, ami elég nagy ahhoz, hogy a résztvevők sétálhassanak, mozoghassanak 
és leülhessenek egy körbe 

- Legalább három szék vagy pad, amire le lehet ülni 
- Tiszta padló, amire le lehet ülni vagy térdelni
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Értékelés

Időről időre kérdezd meg a résztvevőktől, hogy 10-es skálán hogyan érzik magukat (1: 
nagyon jól, 10: nagyon rosszul)� Emojiskálát is használhatunk a tíz fokozat kifejezésére, 
amelyre a résztvevőknek csak rá kell mutatniuk, ezzel legyőzhetjük a nyelvi akadályokat� 
Az egyes gyakorlatok végén megkérhetjük a résztvevőket, hogy mondjanak egy szót vagy kifejezést, szintén 
halandzsául� Ezeket a szavakat felírjuk a táblákra/papírokra, ahogy a szólánc történeteit és a workshop végén 
zajló értékelést is� A táblák/papírok a munka általános értékeléséhez is használhatók�

2. Szólánc
A résztvevők körben ülnek, és mindenkinél van 5-10 leírt szó� Mindenki hangosan felolvassa 
a szavakat és megkeresi a hozzájuk tartozó ízeket és hangokat, és hogy melyikre hol 
reagál a test vagy milyen érzés vált ki� Ebből kiindulva megalkotható egy mondat vagy egy 
történet� Aki már elég jól beszéli a nyelvet, a szavakat visszafordíthatja a saját anyanyelvére� 
 
3. Hangos lufi
Mindenki kap egy lufit, amit felfúj� A lufi a test rezonáló részének kiterjesztése� A saját lufidba 
beszélsz és érzed a kezeden a rezgéseket� Aztán más lufikba is belebeszélhetsz, vagy 
odateheted hozzájuk a füledet, hogy halld őket� Végül az egész csoport egyetlen lufi hangtestté 
válhat� Ismét használhatjátok a halandzsát, vagy elmesélhettek egy történetet vagy egy mesét� 
 
4. Bábel tornya
Három szék áll egymás mellett� Leül valaki a középsőre, két másik ember tőle jobbra és balra, akik mindketten 
a fülébe beszélnek – nem kiabálnak, csak beszélnek� A középen ülő gondolkodás nélkül elmondja a 
többieknek, amit a két fülén keresztül hallott� Szórakoztató gyakorlat, ami elősegíti az agy bal és jobb 
féltekéjének az együttműködését� Kicsit olyan, mint egy természetes drog, ami az agy beszédközpontjának 
szinapszisait serkenti� A többi résztvevő a földön ül a hármassal szemben, figyel és visszajelzéseket ad� 
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Figyelj erre

A trénernek mindig bátran be kell mutatnia a gyakorlatot, és behozhat humort és könnyedséget� A fizikai gya-
korlatok során különösen ügyelj arra, hogy tiszteletben tartsd mindenki határait� Mindig alakítsd ki és őrizd meg 
a «safe space»-t, a biztonságos teret� Ha valaki nem akar részt venni egy gyakorlatban, ne erőltesd� Esetleg 
alakíts ki egy pihenősarkot takarókkal, ahova a résztvevők visszavonulhatnak és pihenhetnek, illetve biztonsá-
gos távolból figyelhetik a többieket� Ha szavakat használsz, figyelj rá, hogy megfeleljenek a csoport érdeklő-
désének és nyelvtanulási igényeinek�

Folytatás

Ez a gyakorlat az egyéni és a kollektív vegetatív idegrendszerre és önszabályozásra hat� Alkalmazza a Rol-
fing® olyan alapelveit, mint a teljesség, az alkalmazkodóképesség, a támogatás, a palintonicitás (háromdi-
menziós tér) és a lezárás  (www�rolfing�org);
az SE® (Somatic Experiencing, szomatikus élményterápia – az interocepció tanítása, 
www�somatic-experiencing�de) ; olyan alapelveit, mint az érzés / kép / viselkedés / érzelem;
az ISP (Integral Somatic Psychology, egységes szomatikus pszichológia – az érzések és ellentétek megtestesí-
tése (www�integralsomaticpsychology�com) alapelveit; továbbá különböző hangot használó módszereket (pl� 
Lichtenberger Institut für angewandte Stimmphysiologie –  www�lichtenberger-institut�de/), amelyek a hang és 
az idegrendszer önszabályozásának elvén alapulnak�

www�3rdspace-labor�com
www�nicole-nagel�de

Ahhoz, hogy képet alkothass a gyakorlatról és jobban megértsd, javasoljuk, hogy nézd meg a hozzá tartozó 
videót is:  www�youtube�com/watch?v=-6iBl2UjulI

© Yves Sanwidi
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A mi rajzunk

Tréner(ek):
Balogh Lili

A1-estől B2-es szintig, az alkalmazott változattól füg-
gően (lásd: «Módszer»)� 
 
Használható olyan csoporttal is, amelynek a tagjai 
még nem ismerik egymást és olyan résztvevőkkel is, 
akik már ismerik egymást, az adott céltól függően 
(lásd: «Célok és téma»)� 

Résztvevők Nyelvi szintIdőtartam

2-20 résztvevővel 
használható
6 éves kortól

A gyakorlat hossza az alkalmazott 
változattól függ (lásd: «Módszer»)� 

1� változat: min� 15 perc 
2� változat: min� 20 perc 
3� változat: min� 30 perc

1� változat: nyelvtudás nem 
szükséges hozzá� 

2� változat: alapszintű/
középhaladó nyelvtudás 

szükséges hozzá� 
3� változat: haladó nyelvtudás 

szükséges hozzá

Alkalmazott művészeti 
ágak

HelyszínFelszerelés

Rajzolás Egy nagy (legalább A3-as 
méretű) papírlap minden párnak� 
Rajzeszközök: sok színes 
filctoll, ceruza vagy zsírkréta� 
A 3� változathoz szükséges még: 
A4-es papírlapok és íróeszközök� 
A «Folytatás» -hoz: flipchart vagy 

tábla, filctoll és/vagy post-itek�

Egy olyan terem, ami elég 
nagy ahhoz, hogy a résztvevők 
párokba rendeződve nyugodtan 

tudjanak dolgozni egy nagy 
asztal körül, több kis asztalnál 

vagy akár a földön�

Subjective Values Foundation

Kik számára 
alkalmas?
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Célok és téma

Ismerkedés� 
Hasonlóságok kiemelése a különböző országokból / kultúrákból / közegekből származó résztvevők között� 

Új szavak tanulása a célnyelven�

Módszer

Akármelyik változatot is választjuk, a gyakorlat 
azzal kezdődik, hogy a tréner párba rendezi 
a résztvevőket, vagy megkéri őket, hogy 
rendeződjenek párokba� A csoport összetételétől 
függően minden pár egy fogadó országbeli 
résztvevőből és egy külföldi résztvevőből, vagy két 
különböző országból érkezett külföldi résztvevőből 
álljon, akik nem beszélik egymás anyanyelvét� 
 
Minden pár kap egy nagy papírlapot és sok különböző 
színű rajzeszközt�
 
1. változat: 
A tréner elmagyarázza, hogy a párok feladata, hogy 
együtt rajzoljanak valamit� Gesztusokkal is mutatja az 
instrukciót, hogy mindenki megértse akkor is, ha nem 
érti a szavakat� Egyéb megkötés nincs arra, hogy a 
párok mit rajzoljanak vagy hogyan működjenek együtt, 
minden pár teljesen szabadon alkothat, amit szeretne� 
 
2. változat: 
A tréner elmagyarázza, hogy a párok 
feladata, hogy rajzoljanak valami olyat 
közösen, ami mindkettejük számára fontos 
/ mindkettejüket képviseli valamiképpen� 

 

3. változat:
 
1. lépés: A tréner megkéri a résztvevőket, hogy 
írjanak le 3 dolgot, amit szeretnek és 3 dolgot, amit 
nem szeretnek�

2. lépés: A párok megvitatják egymással, 
hogy melyikük mit szeret / nem szeret, és közös 
dolgokat keresnek, amiket mindketten szeretnek és 
lerajzolhatnak� Lehet, hogy rögtön lesznek közös 
választásaik, lehet, hogy kicsit többet kell beszélgetniük, 
amíg találnak közös dolgokat, amik lehet, hogy 
olyasmik, amiket egyikük sem írt le eredetileg� 

3. lépés: A mindkettejük által kedvelt dolgok 
felhasználásával egy közös rajzot készítenek� Itt is 
szabadon eldönthetik, hogy hogyan alkotják meg a 
rajzot / hogyan dolgoznak együtt�
 
4. lépés: Amikor elkészültek a rajzok, a párok 
sorban kiragaszthatják őket a falra vagy egy flipchart 
táblára� A nyelvtudásuk szintjétől függően a párok 
elmagyarázhatják a csoport többi tagjának a rajzukat, 
reflektálva a mindkettejük által kedvelt dolgokra/
hobbikra stb� Kezdő csoportban a tréner emelhet 
ki alapvető tárgyakat/cselekvéseket a rajzokról és 
felírhatja őket egy flipchartra�
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Értékelés

A rajzok bemutatásának és megbeszélésének utolsó lépése közben vagy után a tréner facilitálhatja, hogy a 
résztvevők kicsit mélyebbre menjenek a rajzokon megjelenő (kulturális) attitűdök, szokások megbeszélésében, 
amennyiben úgy ítéli meg, hogy a csoport nyitott erre és a nyelvtudásuk is megvan hozzá�

Figyelj erre

A trénernek tudnia kell, hogy melyik változat felel meg a résztvevők nyelvtudásának, mielőtt elkezdi velük a 
gyakorlatot�
 
Ha a résztvevők semmilyen közös nyelvet nem beszélnek, a feladat lehet teljes egészében nonverbális� Ha bes-
zélnek egy közvetítő nyelvet, használhatják azt� Ha középhaladó-haladó szinten beszélik a célnyelvet, a tréner 
megkérheti őket, hogy csak a célnyelven kommunikáljanak a közös munka során�

Folytatás

Miközben a gyakorlat végén a párok bemutatják a rajzaikat, a tréner felhívhatja a figyelmet olyan szavakra és 
kifejezésekre, amelyek újak a csoport számára� Ezeket post-itekre írhatja és ráragaszthatja a rajzokra vagy egy 
(flipchart) táblára is kilistázhatja�
Ahhoz, hogy képet alkothass a gyakorlatról és jobban megértsd, javasoljuk, hogy nézd meg a hozzá tartozó 
videót is:  www�youtube�com/watch?v=lp-emd1NYS4
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© Bori Bujdosó
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Agóra

Tréner(ek):
Elisa Giovannetti

A gyakorlatot tekinthetjük «alkalmi figyelemeltere-
lésnek» – amikor egy csoport (vagy egy egyén) úgy 
érzi, hogy megakadt a tanulási folyamatban, ezeknek 
a gyakorlatoknak a segítségével megpróbálhatja 
spontánabb módon megközelíteni a témát, felszaba-
dulhat és visszanyerheti az önbizalmát� Ez a gyakorlat 
könnyebben használható, ha a résztvevők egy ideje 
már együtt dolgoznak, de bizonyos elemei ismerkedős 
játékokként is használhatók�

A1-estől B2-es szintig�

Kik számára 
alkalmas?

Résztvevők Nyelvi szintIdőtartam

A gyakorlat bizonyos elemei 
használhatók egyszemélyes 

foglalkozások során is, de sokkal 
jobban működik csoportban: 

ideálisan 8-10 résztvevővel� 20 
résztvevő fölött a tréner nehezen 

tudna mindenkire kellően odafigyelni�

90 perc 

Az alapszintű nyelvtudás segít, 
de a türelem és az odafigyelés a 

legfontosabb�

Alkalmazott 
művészeti ágak

HelyszínFelszerelés

Dráma, Fizikai színház
Valamilyen zenelejátszó és 

megfelelő zene;
Kis papírdarabok, festőszalag, 

filctollak

2 tréner 
egy nagy (legalább 20 m²-es) 
szoba és székek (ha vannak) 

ROOTS & ROUTES Cologne e. V. 
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Célok és téma

Önbizalom és a csoportba vetett bizalom növelése

Módszer

Ez egy fizikai színházi workshop, amiben alig 
kell verbális nyelvet használni, a lényeg annak a 
kapcsolatnak a minősége, amit az egyén megteremt 
saját magával, a partnerével és a csoporttal� 
 
1. lépés: Bemelegítés
Tréner A elkezd nyújtani és lassan megnevezi a 
testrészeket, amelyeket megmozgatunk� Tréner 
B részt vesz és figyeli, hogy vannak-e, akik nem 
tudják követni a mozdulatokat� Tréner A fokozatosan 
további elemekkel bővíti a bemelegítést (nemcsak 
„kar” és „fej”, hanem „fordulj”, „emeld”, 
„gyorsan”, „lassan”…), és addig ismétli őket, amíg 
úgy érzi, a résztvevők többsége tudja követni� 
 
A trénerek hagyják, hogy a résztvevők a saját 
nyelvüket használják, de ők maguk ragaszkodnak 
azokhoz a szavakhoz, amiket eddig használtak� 
 
2. lépés: Nevek / új identitás
Tréner A gesztusokkal mutatja a résztvevőknek, hogy 
álljanak körbe� Tréner B segít a figyelem fenntartásában 
és a kör kialakításában� Az első fázisban az egyik 
résztvevő elindul valaki más felé a körön keresztül, 
közben a saját nevét mondja� Tréner A bemutatja a 
feladatot Tréner B-vel� Aztán Tréner B indul valaki 
felé� Ha szükséges, a trénerek megismételhetik és 

azok a résztvevők, akik megértették a feladatot, 
segíthetnek azoknak, akik még nem (ha a csoport 
már magabiztosabb, megpróbálhatják úgy is, hogy 
aki mozog, annak a nevét mondja, akihez megy)� 
 
3. lépés: Kinyitjuk a teret / létrehozzuk a 
csoportot
Amint lehetősége nyílik rá, Tréner A „megtöri” a 
kört azzal, hogy rámutat egy tárgyra a szobában, 
megnevezi és elindul felé� Tréner B biztatja a körben 
állókat, hogy csoportosan kövessék Tréner A-t� Tréner B 
ráírja egy papírra a tárgy nevét és ráragasztja a tárgyra� 
Tréner A innentől annyiszor megismétli a tárgy nevét, 
ahányszor szükségesnek látja, majd vált egy új szóra� 
Később érdemes többször visszatérni a nevekhez� A 
trénereknek biztosítaniuk kell, hogy a csoport együtt 
maradjon, ahogyan mozog, és hogy a résztvevők 
örömüket leljék a szavak felismerésében� A bemelegítés 
során használt szavak (forog, gyorsan, fel, stb�) egy 
részét is érdemes itt megismételni� Amikor idáig eljutott 
a csoport, a trénerek átadhatják a vezetést az egyik 
résztvevőnek, majd többen is lehetőséget kaphatnak 
rá, hogy beszéljenek és a csoportot irányítsák� 
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4. lépés: Én, te, mi
Tréner A megint átveszi a vezetést és a szoba egyik 
sarkába viszi a csoportot� Amikor mindenki ott van 
mögötte, azt mondja: „Én megyek!” (jó, ha egy 
egyértelmű gesztussal is jelzi, például felemeli a 
kezét) és elindul a csoport nélkül� Ha valaki nem érti 
meg rögtön, Tréner A-nak egyértelműen meg kell 
állítania a résztvevőt, aztán megismételni, hogy „Én 
megyek!” (tartozhat egy gesztus az „én”-hez, aztán 
kis szünet, majd már mozgás közben mondhatja a 
„megyek”-et)� Tréner A ezt a „várj!”-jal váltogathatja, 
a csoportra vonatkoztatva� Amikor Tréner A eléggé 
eltávolodott a csoporttól, megfordul és rámutat 
Tréner B-re (vagy ha van egy elég magabiztos 
résztvevő, akkor rá), és azt mondja: „Te jössz”� Ezt 
is váltogatja a „várj”-jal, illetve, ha a csoport már 
elég magabiztos, akkor jöhet a „gyorsabban”, 
„lassabban”, „balra”, „jobbra”, „vissza”, stb� 
 
Eleinte fontos, hogy a tréner minden szót testbeszéddel 
egyértelműsítsen� Egy idő után a vezető mozoghat 
kevesebbet, és szorítkozhat a verbális kommunikációra� 
Igyekezzen minél több szót bevezetni� Aztán a 
trénerek párokra osztják a csoportot� Az egyik 
pár elkezdi a feladatot a bevezetett szavakkal és 
mozdulatokkal, a többiek nézik� Egy idő után az összes 
pár dolgozhat egyszerre, egymással párhuzamosan� 
 
5. lépés: A hívás
A játék célja pusztán az ellazulás és a szórakozás� A 
résztvevőket háromfős csoportokra osztjuk� Hárman 
egy egyenesen helyezkednek el, legyen elegendő 
hely köztük (ha vannak anyanyelviek a csoportban, ők 

álljanak középre a háromból)� A játék lényege, hogy 
a két szélső ember versenyez: hívással, csábítással, 
meggyőzéssel, könyörgéssel stb� próbálják rávenni 
a középsőt, hogy feléjük mozduljon, ne a másik 
felé� A cél, hogy a tanult szavakat jelentéssel töltsék 
meg, hogy valóban egy vágyat fejezzenek ki és ne 
csak a szót ismételgessék� A trénerek segítenek a 
javaslataikkal vagy a résztvevők kérdéseire adott 
válaszaikkal („hogy fejezhetem ki azt, hogy XYZ?”)� 
 
6. lépés: Kövesd a hangom
Párokban végzett gyakorlat, amit először mindig a 
trénerek mutatnak be, aztán a csoport ismétli őket� 
A pár egy mintázatot hoz létre a térben 
úgy, hogy kézen fogva sétálnak� A 
mintázatnak reprodukálhatónak kell lennie� 
A résztvevők a tanult szavakkal kísérik a mozgást 
(mi megyünk, mi ülünk, jobbra, gyorsabban, 
stb�), a trénerek további szavakkal segítenek 
az egyes párok igényeinek megfelelően� 
A második fázisban a pár egyik tagja becsukja 
a szemét és így megy végig az útvonalon, 
miközben a párja kezét fogja� A partnere közben 
a megbeszélt instrukciókat ismétli neki� Legyen 
elég idő arra, hogy aztán cserélhessenek� 
Az utolsó fázisban a pár egyik tagja csukott szemmel 
mozog úgy, hogy a partnere csak szóban irányítja (itt 
is legyen idő cserélni)�

Értékelés

A gyakorlatok után a résztvevők megoszthatják a tapasztalataikat, élményeiket, ha a tréner úgy ítéli meg, 
hogy ez szükséges (és a csoport nyelvi szintje lehetővé teszi)�
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Figyelj erre

Légy türelmes, motivált és nyitott a különbözőségekre� 
 
A trénereknek le kell küzdeniük a résztvevőkben levő ellenállást, ezért fontos, hogy: 
1) alaposan elmagyarázzák a gyakorlatot és megismételjék a részleteket (türelem); 
2) tudják, miről szól a gyakorlat: a vágyról, hogy megértsem a másikat, és ő megértsen engem� Ezért fontos, 
hogy, ha valami félremegy, ne adják fel, hanem mutassák meg, hogy a nehézségek ellenére hisznek a gya-
korlatokban és abban, hogy a résztvevők képesek felhasználni őket (motiváció); 
3) minden résztvevőt a sajátosságait tekintetbe véve vonjanak be� Lehetnek olyanok, akik technikai nehézsé-
gekkel küzdenek (szókincs, kiejtés, memória, stb�), és lehetnek olyanok, akik inkább pszichés akadályokkal 
(frusztráció, feszengés társas helyzetben, bizonytalanság, stb�)� Minél inkább úgy érzik a résztvevők, hogy 
tekintetbe veszik és elfogadják őket, annál több energiát lesznek hajlandók tenni abba, hogy leküzdjék a 
saját ellenállásukat�

Folytatás

https://www�goodchance�org�uk/

Ahhoz, hogy képet alkothass a gyakorlatról és jobban megértsd, javasoljuk, hogy nézd meg a hozzá tartozó 
videót is: www�youtube�com/watch?v=-VoN0iffy2Y

© Yves Sanwidi
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Ez vagyok én

Tréner(ek):
Åsa Kajsdotter

Résztvevők Nyelvi szintIdőtartam

Akármekkora csoporttal működik� 15-30 perc
Alapszintű nyelvtudás szükséges 

hozzá�

Alkalmazott művészeti 
ágak

HelyszínFelszerelés

Vizuális művészet, Rajzbemutatás, 
Nyilvános beszéd, 
Előadóművészet

Papírok alátéttel 
Olló 

Színes ceruzák 
Magazinok 
Ragasztó 

Kisméretű post-itek

Szoba megfelelő méretű 
asztalokkal, amelyeken a 

résztvevőknek van elegendő 
helyük az alkotáshoz�

A1-A2-es szinten� 
 
A közös munka elején, ismerkedéshez�

Folkuniversitetet

Kik számára 
alkalmas?
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Célok és téma

- a motiváció növelése érzelmi bevonódás által 
- inspiráció a többi résztvevőtől 
- a többi résztvevő hátterének és érdeklődésének megismerése 
- kreatív hozzáállás 
- új szavak kiválasztása az egyén kommunikációs szükségleteinek megfelelően 
- az új nyelv használatára irányuló vágy növelése 
- az új nyelv összekapcsolása az énnel

Módszer

1. lépés: Minden résztvevő kap egy papírt rajta egy kerettel� Mindenki egy olyan alkotást fog készíteni, 
ami bemutatja, hogy ki ő és mi a fontos számára� Kivághatnak képeket a magazinokból, festhetnek, 
vagy kombinálhatják a két módszert, olyan képeket választva, amelyek reprezentálják az igazi énjüket� 
 
2. lépés: Amikor mindenki elkészült az alkotásával, kiragasztjuk az «»önarcképeket»» a falakra, hogy a 
résztvevők körbejárva megnézhessék egymás képeit� Találgathatnak, hogy melyik kép kihez tartozik és miért� 
A résztvevők egyenként megmagyarázhatják a saját alkotásukat és elmondhatják, hogy mi fontos számukra� 

 
3. lépés: A képekhez kapcsolódó szavakat írjuk kis post-itekre és ragasszuk a képekre� A résztvevők csinálják 
ezt közösen egymás képeire ragasztgatva a szavakat�»
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Figyelj erre

Gondoskodj róla, hogy mindenki kapjon rá lehetőséget, hogy kifejezze magát és tippelhessen a többiek képeire�

Értékelés

A feladat végén a résztvevők elmesélhetik, hogyan érezték magukat a gyakorlat közben és hogy mennyire 
találták könnyűnek vagy nehéznek, hogy saját magukat egy képen ábrázolják�

© Costas Lamproulis © Alexandros Chartonas
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Feje tetejére állt világ

Tréner(ek):
Joakim Olsson

Résztvevők Nyelvi szintIdőtartam

A résztvevők 2-3 fős 
csoportokban dolgoznak� 

Minden korosztálynak megfelelő, 
a nyelvtudás bármely szintjén�

10 + 45 + 10 perc Nem szükséges hozzá nyelvtudás�

Alkalmazott művészeti 
ágak

HelyszínFelszerelés

Vizuális művészet Papírfal, lehetőleg fehér, vagy 
nagy, A1-es papírlapok, 

Színes ceruzák, 
Egy kép vagy festmény, amelyet 

a résztvevők fejjel lefelé 
lerajzolhatnak�

Egy szoba akkora asztalokkal, 
amelyeknél a résztvevőknek 
elegendő terük van alkotni�

Jó bemelegítő gyakorlat arra, hogy a csoport 
kreatív hangulatba kerüljön� A résztvevők 
nyelvtudásának megfelelően alakítható�

Folkuniversitetet

Kik számára 
alkalmas?
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Célok és téma

Miért rajzolunk le valamit fejjel lefelé? A bal agyféltekéről a hangsúly a jobb agyféltekére helyeződik át, ami-
kor egy fejjel lefelé fordított képet rajzolunk le� 
Megtanuljuk a vonalakat az egymáshoz való viszonyaik szerint látni, nem pedig mint előre meghatározott 
alakzatokat� 
Fejlesztjük a megfigyelőképességünket� Rajzolás közben jól érezzük magunkat� A kreatívabb hozzáállást 
erősítheti bennünk�

Módszer

1. lépés: Válassz ki egy rajzot, ami megfelel a 
csoport hangulatának és képességeinek� Tedd 
ki fejjel lefelé valahova, ahol mindenki jól látja� 
 
2. lépés: Magyarázd el a csoportnak, hogy úgy kell 
lerajzolniuk a rajz mását, ahogyan látják, azaz fejjel 
lefelé� Amíg nincs vége a gyakorlatnak, ne fordítsd 
meg sem az eredeti rajzot, sem a készülő rajzokat� 
Adj 45-60 percet a rajzok elkészítésére� 
 
Javasold, hogy a résztvevők inkább a formákra, 
vonalakra és ezek egymáshoz való viszonyára 

figyeljenek, ne pedig a tárgyakra és tulajdonságokra� 
Kihívás lesz így észlelni a világot és az agyunk 
számára így feldolgozni a vizuális ingereket� 
 
3. lépés: Fordítsd meg az eredeti képet és kérd 
meg a résztvevőket, hogy ők is fordítsák meg a 
rajzaikat� Hasonlítsd össze az elkészült rajzodat 
az eredetivel - figyeld meg, milyen viszonyban 
állnak egymással a vonalak, formák és terek� 
Hasonlít a rajzod az eredetire? Kis csoportokban 
beszéljétek meg, milyen érzés volt a munka� 

Értékelés

A végén a résztvevők reflektálhatnak rá, hogy milyen érzéseket keltett bennük a gyakorlat és mennyire találták 
nehéznek vagy könnyűnek a fejjel lefelé fordított kép megrajzolását�
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Figyelj erre

Figyelj arra, hogy a csoportnak mennyi időre van szüksége – amikor készen vannak a rajzaikkal, zárd le a 
feladatot, hogy ne illanjon el a kreatív energia�

Folytatás

Ha a csoporttagok jól ismerik egymást, vagy úgy érzed, hogy mindenki számára biztonságos a helyzet, meg-
kérheted a csoporttagokat, hogy cseréljék el egymással a rajzaikat és közösen értékeljétek a gyakorlatot�
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Kik számára alkalmas?

Gyorsposta

A1-A2-es szinten� 
Ez a gyakorlat könnyebben használható, ha a résztvevők egy ideje már együtt dolgoznak, de bizonyos 
elemei ismerkedős játékként is használhatók�

Tréner(ek):
Andreas Almpanis, Dimitra Zacharouli

Résztvevők Nyelvi szintIdőtartam

4-8 résztvevővel használható� Ha 
többen vannak, jobb csoportokra 

osztani a résztvevőket�
15-30 perc Nem szükséges hozzá nyelvtudás�

Alkalmazott művészeti 
ágak

HelyszínFelszerelés

Rajzolás, Dráma, Éneklés Papír, toll / filctoll / színes ceruza Olyan tér, ami elég nagy 
ahhoz, hogy a résztvevők sorba 
álljanak� Hagyományos tantermi 
elrendezésben is működik, ahol a 
résztvevők egymás mögött ülnek a 

padokban�

Synergy of Music Theatre - SMouTh
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Célok és téma

Kommunikáció minden létező nonverbális eszközzel!

Módszer

A résztvevők sorban állnak (vagy ülnek) egymás 
mögött, lehetőleg csukott szemmel és befogott füllel� 
Ha nyolcnál többen vannak, alkossanak több sort� 
A tréner a sor végén állónak mond egy szót vagy 
kifejezést (ha a résztvevők még nem rendelkeznek 
semmilyen nyelvtudással, nonverbális eszközökkel 
mutatja / magyarázza el a szót/kifejezést, pl� lerajzolja)� 
A sor végén álló megkocogtatja az előtte álló vállát, 
aki hátrafordul, és a sor végén álló megpróbálja 
nonverbális eszközökkel elmagyarázni neki a szót/
kifejezést� Amikor a sorban utolsó előtti úgy véli, hogy 
érti, mi volt a szó/kifejezés, ugyanezt elismétli az 
előtte állóval, és így tovább, amíg el nem jutnak a sor 
elején állóig� A sor elején álló kimondja a szót, aztán 
a tréner elárulja, mi volt az eredeti szó, és kiderül, 
hogy megváltozott-e menet közben� Sokszor teljesen 
megváltozik a szó, ami nagy derültséget szokott okozni� 
 

1. variáció:
A játék verseny formáját is öltheti, ha két 
párhuzamos sorban adják előre a szót (ugyanazt 
a szót vagy két különbözőt), amilyen gyorsan 
csak tudják, hogy leelőzzék a másik sort� 
 
2. variáció:
Ez a variáció hasznos és vicces lehet egy teljesen kezdő 
csoportban, ahol a nyelv betűinek/ábécéjének a 
megtanulása a cél� A tréner egy betűt ír a mutatóujjával 
a sor végén álló hátára, akinek ki kell találnia, mi a 
betű, aztán ő is ráírja az előtte álló hátára, stb�
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Értékelés

A gyakorlat működőképessége menet közben kiderül (mennyire aktívak a résztvevők, milyen jól kommunikálnak 
egymással stb�)�
A gyakorlat után elegendő lehet, ha a résztvevők közösen megbeszélik a benyomásaikat, és azt, hogy a tanul-
takat hogyan tudják hasznosítani�
Ha a résztvevők egy részének alacsonyabb a nyelvtudása, a tréner igyekezzen az értékelést nonverbálisan 
lebonyolítani (amennyire lehetséges)�

A «Chinese Whispers» («Kínai suttogás») nevű játék 
nyomán�
Ez a változat a «Chinese Whispers» gyakorlatnak azt 
a változatát követi, amelyet a «Creability» nevű EU-s 
projektben írtak le azzal a céllal, hogy az érzékszervi 
fogyatékosságokkal rendelkezők bevonódását előse-
gítsék�
Ahhoz, hogy képet alkothass a gyakorlatról és jobban 
megértsd, javasoljuk, hogy nézd meg a hozzá tartozó 
videót is
: www�youtube�com/watch?v=RjBI9faHEYI

Figyelj erre

A sorok ne legyenek túl hosszúak, mert akkor nagyon unalmassá válik a gyakorlat a résztvevők számára, 
akiknek sokat kell várniuk arra, hogy a szó eljusson hozzájuk�
Megszabhatjuk, hogy a résztvevőknek maximum mennyi idejük van átadni a szót a sorban előttük állónak, de 
jobb, ha nincs időkeret, és a résztvevők kimeríthetnek minden lehetőséget a szó átadására�

Folytatás

© Alexandros Chartonas
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Kik számára alkalmas?

Halandzsanyelv

A1-estől B1-es szintig, attól függően, hogy a tréner hogyan alkalmazza a gyakorlatot� 
Haszálható a tanulási folyamat elején, de ismétlésével fejleszthető a nyelvtudás� Így a tréner specifikus nyelvi 
és társas készségeket fejleszthet vele�

Tréner(ek):
Sophie Laffont

Résztvevők Nyelvi szintIdőtartam

5-15 résztvevővel használható 
10 éves kortól

90 perc
Alapszintű nyelvtudás szükséges 

hozzá�

Alkalmazott művészeti 
ágak

HelyszínFelszerelés

Színház, bohóckodás Nem szükséges hozzá 
felszerelés�

Nagy tér (székek és asztalok 
nélkül)�

Les Têtes de l’Art

40



Célok és téma

Játék a hanggal a nyelvértési nehézségek leküzdésére�
Ismerkedés és játék az új nyelv hangjaival, akár úgy is, hogy még nem értjük őket�
Játék azzal a helyezettel, amikor félreértünk valamit, hogy eltávolodjunk a hétköznapi valóságtól és túllépjünk 
a gátlásainkon�
Szótanulás a logikától elszakadva�

Módszer

1. lépés: Körbeállva: ismerkedős játék.
*Szemkontaktus�
«A» (aki lehet a tréner) bámulja «B»-t (valaki mást a 
körben) némán� Helyet cserélnek� Közben mindketten 
hangosan kimondják a saját keresztnevüket�
Amikor minden résztvevő legalább egyszer helyet cserélt 
valakivel, a játék úgy folytatható, hogy valamilyen 
egyértelmű érzelmet társítunk a helycseréhez� Aztán 
(a résztvevők nyelvtudásától függően) ezeket az új, 
érzelmeket kifejező szavakat felírhatjuk a táblára és 
improvizációkhoz használhatjuk�

2. lépés: Vokális és fizikai bemelegítés 
körben állva.
* Bemelegítés a testrészeket jelölő szavak és a 
hozzájuk tartozó fonémák feltérképezésével� Pl�:
 - ka��� ke��� ki��� ko��� kéz
 - la��� le��� lé��� li��� lő��� láb
 - fa��� fi��� fu��� fó��� fej
 - nye��� nyi��� nyú��� nyő��� nyak
stb�
«A» bemelegíti a kezét� Csuklókörzéseket végez és a 
többiek utánozzák� Közben «A» hangosan kimondja, 
hogy «ka��� ke��� ki��� ko���», aztán rámutat «B»-re, 
akinek azt kell mondania, hogy «kéz»� Aztán «B» 
bokakörzéseket végez, a többiek utánozzák� «B» azt 

mondja, hogy «bők��� bak��� bí��� bá���», majd rámutat 
«C»-re, akinek azt kell mondania, hogy «boka»� «C» 
fejkörzéseket végez és azt mondja, hogy «fa��� fi��� fu��� 
fó���» és így tovább�

3. lépés: Daraboljuk fel a nyelvet, hogy 
játszhassunk vele.

*Morgó nyelv játék:
A résztvevők sorban «morgással» kommunikálnak 
a mellettük állóval� A «morgó nyelv» egy kitalált 
nyelv, amelynek a hangjai nem állnak össze valós 
szavakká� Ugyanakkor a testbeszédüket is használva, 
a résztvevők próbáljanak ténylegesen kommunikálni 
valamit a mellettük állónak�

*Favágós játék:
A résztvevők körben állnak� «A» felemeli a két karját 
és összekulcsolja a kezeit, miközben azt kiáltja, 
hogy «én»� «C» és «B» (akik «A» két oldalán állnak) 
összeteszik a kezüket és úgy csinálnak, mintha 
derékban elvágnák «A»-t, miközben azt kiáltják, hogy 
«te»� «A» előrehajol előretartott kézzel, rámutat egy 
másik résztvevőre és azt mondja: «ő»� A résztvevő, 
akire mutatott, átveszi «A» szerepét, felemelt karral 
kiáltja, hogy «én», stb�
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A játékot egyre gyorsabban kell játszani� Ha valaki 
elrontja a névmást vagy túl lassan reagál, kiesik� A 
játéknak akkor van vége, amikor csak három résztvevő 
maradt�
Először játszható a résztvevők anyanyelvén is, mielőtt 
a célnyelven játszanánk, hogy a résztvevők megértsék 
a logikáját� Utána a játék ahhoz igazítható, amit 
éppen meg akarunk tanulni, ismételni vagy ismerni 
(pl� más névmások: mi/ti/ők, tárgyeseteik: engem/
téged/őt, birtokos névmások: enyém/tied/övé stb�)
Érzelmeket is társíthatunk a mozdulatokhoz, ha a 
résztvevőknek mellékneveket és határozókat akarunk 
tanítani (játszható a játék szomorúan, boldogan, 
vidáman, mérgesen, stb�)

4. lépés: Játék az idegen nyelvvel.

* Történetmesélés:
A résztvevők úgy állnak párba, hogy ne beszéljék 
egymás nyelvét� Először «A» olyan lassan beszél a 
saját nyelvén, hogy «B» tudja követni és ki tudja ejteni 
vele egyidőben a szavakat a szájmozgást követve� 
Ha jól sikerül a gyakorlat, kívülről nem látható, hogy 
ki irányít kit� Aztán «A» egy gesztust is tesz minden 
szótaghoz és «B» utánozza� Aztán ugyanezt úgy 
csinálják, hogy a lehető leginkább maguk elé néznek, 
nem a másikra, mintha közönségnek mesélnének egy 
történetet�
Amikor «A» végzett, cserélnek�
Amikor mindketten végeztek, mindketten improvizálnak 
egy rövid történetet a többieknek ugyanezekkel a 
szabályokkal: «A» a saját nyelvén beszél, gesztusokkal 
kísérve� «B»-nek már nem kell utánoznia a szavakat, 
csak a gesztusokat, és készen kell állnia arra, hogy 
bármikor átvegye «A»-tól a szót, amikor ő átadja neki�
A végén mindketten megpróbálják elmagyarázni, 
hogy mit mondtak a saját nyelvükön�

*Tolmács:
Ez a gyakorlat nem kezdőknek való� Olyan csoporttal 
végezhető, akikkel többször is találkozik a tréner, A2-
es/B1-es szinttől kezdve�
A résztvevők úgy állnak párokba, hogy ne beszéljék 
egymás anyanyelvét�
«A» kiválasztja a konferencia témáját és úgy tesz, 
mintha a terület szakértője volna� Kiáll a közönség 
elé a tolmácsával, «B»-vel, aki nem tudja, hogy «A» 
mit fog mondani� «A» a saját anyanyelvén beszél, 
időnként szüneteket tartva, hogy «B» rögtönözhessen 
egy fordítást� 
«B» úgy fordít, hogy nem érti, «A» mit mond� Bizonyos 
szavakat felhasználhat a hangzásuk alapján és 
hasonló, ismert szavakhoz kötheti őket�
Példa: «A» olasz, és a művészek szükségleteiről beszél� 
«B» angolra fordít, de nem tud olaszul� Sokszor hallja 
a szövegben a «bisogno» (szükséglet) szót, amiről a 
«beast» (vadállat) jut eszébe, és úgy mutatja be «A»-t, 
mint a kisméretű vadállatok kiirtásának szakértőjét�
«B» azzal játszik, hogy nem érti «A»-t, és angolul sem 
beszél túlságosan jól� A cél a játék és a szórakozás�
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Értékelés

Figyelj erre

Hagyj mindenre elegendő időt� Nem kell sietni a gyakorlatokkal, a résztvevőknek jól kell érezniük magukat a 
helyzetben és nem szabad úgy érezniük, hogy siettetik őket� Ha valaki nem szeret szerepelni, ne erőltesd, ha-
nem találj más módot arra, hogy őt is bevond a játékba�

Folytatás

BOAL, Augusto; DERLON, Nicole; LONCHAMPT, Robert� 
Jeux pour acteurs et non-acteurs: pratique du théâtre de l’opprimé� 
François Maspero, 1978� 
Augusto Boal «La ballade des gens heureux» (film)

Interjú Michel Dallaire-rel:
https://www�youtube�com/watch?v=7axLQ02oo6s
https://www�youtube�com/watch?v=qiT76_woRiI 
https://www�youtube�com/watch?v=fh4TANziv2g 
Michel Dallaire, «Le Clown, l’Art, la Vie», ed� Michel Dallaire, Saint-Sébastien d’Aigrefeuille, 2015

Ahhoz, hogy képet alkothass a gyakorlatról és jobban megértsd, javasoljuk, hogy nézd meg a hozzá tartozó 
videót is:  www�youtube�com/watch?v=h26GF3ob3ro

Az egyes gyakorlatok végén is sor kerülhet értékelésre, vagy csak a teljes gyakorlatsor végén� Ez használható 
arra is, hogy írásban rögzítsük a tanultakat és így az írási-olvasási készségeket is fejlesztheti�
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Kik számára alkalmas?

Kinetikus történet

Bármilyen méretű és nyelvtudású csoporttal játszható� 
Lehetőség szerint előzze meg valamilyen egyszerű fizikai bemelegítés�

Tréner(ek):
Dimitra Zacharouli, Andreas Almpanis

Résztvevők Nyelvi szintIdőtartam

Minimum 10 résztvevővel 
használható�

20-40 perc Nem szükséges hozzá nyelvtudás

Alkalmazott művészeti 
ágak

HelyszínFelszerelés

Mozgás, Színjátszás Zenelejátszó (opcionális)
Egy akkora tér, amelyben körbe 

tudnak állni a résztvevők�

Synergy of Music Theatre - SMouTh
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Célok és téma

Nonverbális történetmesélés, szavak és kifejezések tanulása (a 4� lépésben)

Módszer

Álljatok körbe úgy, hogy mindenki lássa a többieket�
A tréner megtiltja a beszédet�
Meghatározhatjuk a történet témáját/helyszínét (pl�: 
konyha), de nem muszáj� Ha meghatározzuk a témát, 
akkor felmutathatunk egy fotót, ami az adott helyszínt 
ábrázolja, hogy ne kelljen beszélnünk�

1. lépés:
A tréner tesz egy első mozdulatot, pl� kinyit egy 
képzeletbeli ajtót, felnéz a magasba, stb� A mellette 
állónak meg kell ismételnie a mozdulatot és kiegészíteni 
egy másik mozdulattal� A harmadik résztvevőnek meg 
kell ismételnie az első két mozdulatot és kiegészíteni 
egy harmadikkal, és így tovább, egészen amíg egy ki 
nem alakul egy kinetikus történet�

2. lépés:
A csoport újra eljátssza a történetet a pontosság 
kedvéért, hogy mindenkinek világos legyen a sztori�

3. lépés:
Fordítva is eljátsszuk a történetet, hogy egészen 
biztosan mindenki tisztában legyen vele�

4. lépés:
Kezdő csoportban ezután kimondhatunk vagy 
leírhatunk olyan szavakat vagy kifejezéseket, amik 
a történetben szerepeltek, utána megismételhetjük a 
mozdulatokat úgy, hogy közben ki is mondjuk a szót/
kifejezést�

Másik változat:
Amikor eljátsszuk a történet végső verzióját, zenét 
is tehetünk alá, hogy viccesebbé, feszültségtelibbé, 
fájdalmasabbá stb� tegyük a sztorit�
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Figyelj erre

Ha a tréner előre meghatározza a témát, akkor olyat válasszon, ami összhangban áll a csoport érdeklődésével 
/ nyelvtanulási szükségleteivel, és kerülje az ellentmondásos témákat�

Ha haladó csoport végzi a gyakorlatot, a teljes sztorit 
végig lehet narrálni szóban vagy írásban, a különböző 
nyelvtani, mondattani szerkezetekre koncentrálva�

Ahhoz, hogy képet alkothass a gyakorlatról és jobban 
megértsd, javasoljuk, hogy nézd meg a hozzá tartozó 
videót is: www�youtube�com/watch?v=LxiBVPU9zMQ

Értékelés

A gyakorlat működőképessége menet közben kiderül (mennyire aktívak a résztvevők, milyen jól kommunikálnak 
egymással stb�)�
A gyakorlat után elegendő lehet, ha a résztvevők közösen megbeszélik a benyomásaikat, és azt, hogy a tanul-
takat hogyan tudják hasznosítani�
Ha a résztvevők egy részének alacsonyabb a nyelvtudása, a tréner igyekezzen az értékelést nonverbálisan 
lebonyolítani (amennyire lehetséges)�

Folytatás

© Giannis Chatziantoniou
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Tréner(ek):Anke Ames

Bármilyen méretű és nyelvtudású csoporttal alkalma-
zható�
Ne ezzel a gyakorlattal kezdjük a workshopot, de 
a résztvevők jól szoktak szórakozni közben, és sok 
mindent megtudnak belőle egymásról, miközben le is 
köti őket a feladat�

Résztvevők Nyelvi szintIdőtartam

2 - 20 résztvevővel használható� 40+ perc Nem szükséges hozzá nyelvtudás�

Alkalmazott művészeti 
ágak

HelyszínFelszerelés

Komponálás, Karvezetés, Éneklés
Zenelejátszó / hangszórók aux 
vagy Bluetooth csatlakozással,
Csatlakoztatható hangfelvevő 
vagy okostelefon,
Papír (vastag rajzlap),
Tinta (fekete),
Valamilyen alátét, amin rajzolni 
lehet,
Tábla vagy fal, amire a festmé-
nyeket kirakjuk,
Hangszerek, ha lehetséges�

Egy nagy tér, ahol kört lehet 
alkotni és szélcsendes (hogy a 

papírok ne szálljanak el)�

Komponálni kezdek

ROOTS & ROUTES Cologne e. V. 

Kik számára 
alkalmas?
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Célok és téma

Ismerkedés, zenei kísérletezés / narráció�

Módszer

Improvizált kórust alkotunk� Egy grafikai nyelv 
segítségével, amit karvezetési jelekké fordítunk le, 
mindenki megtanul komponálni és vezényelni�

1. lépés:
Körben állunk, a tréner különböző hangokat 
képez mozgással kísérve� Nem kell különösebb 
magyarázatot fűznie ehhez, a módszer lényege, 
hogy az intuícióinkra hagyatkozzunk, amennyire csak 
lehetséges� A szabad hangképzés közben a tréner 
elkezdhet megformálni szavakat is, vagy csak egy 
elképzelt nyelv hangjait�

2. lépés:
Elkezdünk tintát használni: a folyékony, alakítható 
tinta olyan viszonyban van az írott nyelvvel, mint 
a hang a beszéddel - az intuitív jelek morfémákat 
alkotnak� Ennek eredményeképpen a szavak és 
írott szövegek folyásával elkezdünk nyelvet alkotni: 
betűket, magánhangzókat, mássalhangzókat� Anke 
Ames ezt a szakaszt «földtetoválás»-nak nevezi, mert 
a létrejövő struktúra tetoválásra emlékeztet� A grafikai 
munkákat állítsuk ki az ún� «introvizáció» tereiben�

A vezénylésről:
A zenekarok körülbelül 30 egyezményes vezénylési 
jelet használnak� A www�missiles�de speciális jelnyelvet 
alkalmaz, amely pontos szünetjelek használatával 
teszi lehetővé a dallamok összhangját� A foglalkozás 
keretében a tréner csak néhány olyan jelet használ, 
mint a hangosan, halkan, kezdd és szünet� A karmester 
intuitív módon, azonnal felismerhető jelekkel irányítja 
a zenekart� A tréner hagyjon elegendő teret és időt 
erre�
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Értékelés

A zenét felvesszük, és visszahallgatva javaslatokat tehetünk a továbbfejlesztésére� A vezénylési jeleket 
bővíthetjük további hangokkal és jelekkel�

Figyelj erre

A foglalkozás előtt készítsünk elő egy műanyag vagy más alátétet, amin rajzolni lehet, így megelőzhetjük, 
hogy tintafoltokat kelljen feltakarítanunk később� Legyen elegendő hely ahhoz, hogy a résztvevők körben 
elférjenek úgy, hogy tudjanak ülni és állni és esetleg táncolni is� Időt kell szánni a testünk és a hangszálaink 
bemelegítésére is�

Folytatás

Ezt a gyakorlatot a Nemzetközi Improvizáló Zenekarok alakították ki, tokiói, londoni, isztambuli, berlini, wup-
pertali és kölni fellépéseik során� Anke Ames az 1990-es évekbeli kezdetektől tagja a szervezetnek�

www�klangdrang�org www�missiles�de http://wio-orchester�com/

Ahhoz, hogy képet alkothass a gyakorlatról és jobban megértsd, javasoljuk, hogy nézd meg a hozzá tartozó 
videót is: www�youtube�com/watch?v=pQipvPZratk
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© Yves Sanwidi
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Kik számára alkalmas?

Kulináris nyelvi foglalkozás

A1-A2-es szinten�
Ez a gyakorlat használható arra is, hogy a résztvevők megismerkedjenek egymással, amikor még új 

a csoport, és arra is, hogy egy már működő csoportban beszédre bátorítsa a résztvevőket�

Tréner(ek):
Adelaide Acosta, Delphine Salvi                                                                          

Résztvevők Nyelvi szintIdőtartam

5-12 résztvevővel használható, 
13 éves kortól 90 perc

Jobb, ha már van alapszintű 
nyelvtudásuk a résztvevőknek�

A résztvevőknek képesnek kell 
lenniük önállóan mozogni és végre 

kell tudniuk hajtani a főzéshez 
szükséges alapvető tevékenységeket, 

pl� alapanyagok feldarabolása és 
összekeverése, tűzhely begyújtása�

Les Têtes de l’Art
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Alkalmazott művészeti 
ágak

Kulináris művészet

Felszerelés Helyszín

Üzemi konyha vagy más olyan 
konyha, ami elég nagy ahhoz, 
hogy az összes résztvevő 
hozzáférjen a hozzávalókhoz, az 
eszközökhöz, stb�

Célok és téma

A cél, hogy a résztvevők hallás alapján, fonetikusan ismerkedjenek a tanult nyelvvel, emellett a nyelvi elemek 
(a hangzás és a jel összekapcsolása) elsajátításával a gyakorlat hozzájárul a strukturáltabb megértéshez egy 
kulináris élményen keresztül�
A fő alkalmazott módszer a cselekvés általi tanulás�

A trénernek elő kell késztenie a 
munkaterületet, mielőtt a résztvevők 
megérkeznek�

1. verzió:
Egy kivetítőn láthatók a foglalkozás 
elsajátítandó elemei: szavak, 
mondatok/cselekvések, képek a 
hozzávalókról stb� Ezek a vizuálisan 
ábrázolt elemek segíthetik a 
memorizálásukat� A tréner 
feladata, hogy a kiválasztott fogás 
szerint alakítsa ezeket az elemeket� 
A hozzávalókat elő kell készíteni 
a résztvevők számára� Legyen a 
résztvevők számára egy tábla is 
papírokkal és filctollakkal, hogy 
szükség esetén jegyzetelhessenek�

2. verzió:
Egy lapon vannak a hozzávalók 
fotói, a szavak pedig kis papírokra 
vannak írva (egy papíron egy szó)� 
Minden résztvevő megkapja az 
összes hozzávalót leírva�
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Módszer

1. A recept közös kiválasztása
A gyakorlatot megelőzően hasznos lehet egy 
előkészítő találkozás, amelynek során együtt 
kiválasztjátok a receptet a foglalkozáshoz�

2. A szavak meghatározása a hozzájuk 
tartozó képekkel együtt és a szavak kiejtése

1. verzió:
Projektorral kivetítjük a receptet (szöveg és hozzá 
tartozó képek)� Megbeszéljük a fogást, és hogy melyik 
résztvevőből milyen érzéseket vált ki (a résztvevők 
nyelvi szintjétől függően)� Felolvassuk a hozzávalókat 
és elismételjük a kiejtésüket, mielőtt nekikezdünk�

2. verzió:
A tréner kinyomtatja a receptet úgy, hogy a szöveg 
és a képek nincsenek összepárosítva� Megbeszéljük a 
fogást, és hogy melyik résztvevőből milyen érzéseket 
vált ki (a résztvevők nyelvi szintjétől függően)� 
Felolvassuk a hozzávalókat és összekapcsoljuk a 
hozzájuk tartozó képpel�
Minden résztvevő kap egy papírlapot, amin nagy 
betűkkel a hozzávalók szerepelnek� A résztvevők 
hozzávalónként szétvágják a lapot és minden 
papírdarab hátára egy számot írnak 1 és 20 között� 
Mindenki maga dönti el, hogy melyik hozzávaló 
melyik számot kapja�
A résztvevők 3 percet kapnak arra, hogy a kipakolt 
hozzávalókhoz párosítsák a papírdarabkáikat úgy, 
hogy a szám legyen felfelé� Így nem fogják elfelejteni, 
hogy ki melyik papírt hova tette�

3. Összesítés
Megfordítjuk a papírdarabkákat és megbeszéljük az 
eredményt� Ha a csoport valamiben nem ért egyet, 
megszavazhatják a helyes választ, majd a tréner 
megerősítheti a jó választ�
Ezt a pillanatot megragadjuk a helyes kiejtés 
gyakorlására�

4. Az étel elkészítése
Együtt elkészítjük az ételt� Ha a résztvevők 
tudása megengedi, felváltva felolvassák a recept 
lépéseit� Megbeszélik a lépéseket, amiket felváltva 
végrehajtanak, bátorítják egymást és szóban leírják 
az éppen zajló lépést (ha lehetséges, a tanult nyelven)� 
A hangsúly azokon az igéken van, amik a végrehajtott 
cselekvésekhez kapcsolódnak�

5. Kóstolás
Amikor elkészült az étel, a csoport megkóstolja a 
munkája gyümölcsét� A résztvevők rövid mondatokat 
képeznek, amelyek az ízleléshez (édes, savanyú 
stb�) és az ízléshez (szeretem, nem szeretem, jobban 
kedvelem, stb�) kapcsolódnak�
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Értékelés

A gyakorlat végén a résztvevőket arra bátorítjuk, hogy mondják el a véleményüket, magukénak érezve azokat 
a részfeladatokat, amiken ők dolgoztak� Minden alkalommal új elemeket fedezhetnek fel, amelyek gazdagítják 
a szóbeli és írásbeli tudásukat, megértésüket és kifejezésmódjukat�

Figyelj erre

Fontos bizalmi légkört teremteni� Az is fontos, hogy motiválttá tegyük a résztvevőket, hogy ezzel megteremtsük 
az alapot a tanuláshoz� A foglalkozás utolsó fázisa (a kóstolás) akár ünnepséggé is tehető, a rokonok vagy 
barátok meghívásával�

Folytatás

A főzős nyelvi foglalkozás többféleképpen folytatható� Érdekesen összekapcsolható más művészeti módszerek-
kel, ha az érzékek színházába illesztjük be� Ebben a változatban a szakaszok mindig narrált demonstrációval 
zárulnak, amelyek összekapcsolják az érzékeléseket a kiválasztott recepthez kapcsolódó történetekkel� A rész-
tvevők így igazán megosztják élményeiket�
Ahhoz, hogy képet alkothass a gyakorlatról és jobban megértsd, javasoljuk, hogy nézd meg a hozzá tartozó 
videót is: www�youtube�com/watch?v=iwpMwoIykWg
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Kik számára alkalmas?

Ma így érzem magam...

A2-es és B1-es szinten használható, de alkalmazható kezdőkkel is, ha a gyakorlatot leegyszerűsítjük�

A gyakorlat a tanulási folyamat különböző pontjain megismételhető�

Tréner(ek):
Olga Pavlenko

Minimum 4, maximum 15 
résztvevővel használható, 

bármilyen életkorban

60-90 perc Alapszintű nyelvtudás szükséges 
hozzá�

Centro di Creazione e Cultura

Résztvevők Nyelvi szintIdőtartam
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Alkalmazott művészeti 
ágak

HelyszínFelszerelés

Vizuális művészet - magazinok
- olló, ragasztó, A4-es 
papírlapok, filctollak

- színkör
- kis kövek

Nagy üres tér, ahol a csoport a 
földön ülve tud dolgozni�

Célok és téma

- csoportkohézió és önbizalom növelése
- énbemutatás a színek érzelmi hajtóerején keresztül
- kommunikáció
- szavak betűzésének megtanulása
- új szavak tanulása
- történetmesélés: hogy érzem magamat ma?
- megtanulni fogalmakat kifejezni képek segítségével
- motiváció növelése az érzelmi bevonódáson keresztül
- inspiráció a többi résztvevőtől
- a többi résztvevő által képviselt értékek megismerése
- kreatív hozzáállás
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Módszer

1. lépés:
A résztvevők a szoba közepén találják a színkört, 
benne sok kis kővel� Minden résztvevő kap 5 fekete-
fehér, érzelmet kifejező «smiley»-t� Megkérjük őket, 
hogy minden érzelemhez társítsanak egy színt filctollak 
segítségével� Aztán minden smiley-t betesznek a 
színkörbe a megfelelő színhez�

2. lépés:
A résztvevők megpróbálnak képeken keresztül 
elmesélni olyan helyezeteket, amelyek a nap folyamán 
a következő érzéseket váltották ki belőlük: boldogság, 
elégedettség, közöny, szomorúság vagy harag (5 
érzelem)� Az érzéseiket úgy próbálják meg kifejezni, 
hogy az érzelemnek megfelelő színű képeket vágnak 
ki a magazinokból� Nem teljes képeket választanak, 
csak a színekre koncentrálnak� Aztán ráragasztják 
a képet egy A4-es papírra és leteszik a padlóra a 
színkörön kívül a megfelelő szín közelében� Minden új 
«történetet» egy kis kővel rögzítenek�

3. lépés: 
Amikor mindenki kész, a résztvevők körbesétálják a 
színkört és megnézik a képeket� Próbálnak egy-egy 
olyan szót keresni, ami illik a képhez és azonos színű 
filctollal leírják a szót� Minden új szóhoz adnak egy új 
követ�

4. lépés:
Amikor sok új szó keletkezett, a résztvevők újra 
körbejárnak és választanak maguknak 7 szót, amit 
aznap magukhoz közelállónak éreznek� Minden 
kiválasztott szóhoz elvesznek egy követ� A résztvevők 
leülnek egy nagy körben és maguk elé teszik a köveiket� 
Minden résztvevő elmondja, hogy melyik szavakat 
választotta� Végül minden résztvevőt megkérünk, 
hogy hordja magával a köveit a zsebében vagy a 
táskájában egy hétig, és minden alkalommal, amikor 
meglátja a köveket, idézze fel a hozzájuk tartozó 
szavakat�

Ha van rá lehetőség, a résztvevők egy hét múlva újra 
találkoznak, visszahozzák a köveiket, elsorolják a 
szavaikat és aztán körösen értékelik a gyakorlatot�

Értékelés

A nyelvtudás szintjének megfelelően a résztvevők kitölthetnek egy egyszerű, 4-5 kérdéses értékelő kérdőívet� 
A válaszukat úgy adhatják meg, hogy 5 különböző százalékszintet (100%, 60%, 40%, 20%, 5%) jelölő 
színes négyzetet helyeznek a kérdésekhez� Minél magasabb a százalék, annál pozitívabb az értékelés� Így a 
résztvevők továbbra is a színek hangulata szerint gondolkozhatnak�
Mindig lehet visszajelzéses kört tartani�
Ha a résztvevők tudnak egy héttel később találkozni, megoszthatják egymással, hogy milyen érzés volt 
magukkal cipelni a köveket�
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Figyelj erre

Hangsúlyozd, hogy a résztvevők csak a színeket vágják ki a magazinokból, ne használjanak teljes képeket 
vagy fotókat� Így autentikusabban tudják kifejezni magukat�
Légy tekintettel arra, hogy a színek különböző kultúrákban és különböző emberek számára különböző 
jelentésekkel bírnak�
Erről beszélgetést is kezdeményezhetsz�
Minden lépésnél próbáld pontosan elmagyarázni a szabályokat példák bemutatásával�

Folytatás

A művészet színeiben való kalandozást itt folytathatod:
https://artsandculture�google�com/asset/rain/9gHQk4P6B28sgA

Egy további lépésként a résztvevők kiválaszthatnak egy művészeti alkotást és indokolhatják a színválasztást�
Ahhoz, hogy képet alkothass a gyakorlatról és jobban megértsd, javasoljuk, hogy nézd meg a hozzá tartozó 
videót is: www�youtube�com/watch?v=1XG48OKh6wg

60

https://artsandculture.google.com/asset/rain/9gHQk4P6B28sgA
www.youtube.com/watch?v=1XG48OKh6wg


61



Kik számára alkalmas?

Memóriajáték  - Csináld magad!

Kezdőknek (A1-A2-es szint) való, de minden nyelvi szinten használható a gyakorlat céljától függően�
Olyan csoportban is működik, ahol már ismerik egymást a résztvevők és újonnan alakult csoportban is�

Tréner(ek):
Åsa Kajsdotter

Résztvevők Nyelvi szintIdőtartam

2-4 résztvevőből álló 
csoportokkal használható, 

bármilyen életkorban�
60-90 perc

Alapszintű nyelvtudás szükséges 
hozzá�

Alkalmazott művészeti 
ágak

HelyszínFelszerelés

Vizuális művészet 10x10 cm-es papírdarabok, Olló, 
Színes ceruzák, Magazinok, 

Ragasztó, Post-itek

Nincs szükség különleges 
helyszínre, ha a résztvevők 

tudnak a helyszínen járkálni, az 
különösen jó�

Folkuniversitetet
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Célok és téma

Új szavak tanulása szórakoztató módon 
Csoportmunka 

Ismerkedés

Módszer

A tréner ossza a csoportot kisebb, 2-5 fős 
csoportokra és válasszatok ki egy témát.

Téma lehet pl�: gyümölcsök, foglalkozások, állatok, 
a konyhában, a fogorvosnál, stb� Többféleképpen is 
kiválasztható a téma:
- A tréner határozza meg�
- A résztvevők határozzák meg�
- Arra is használható a gyakorlat, hogy bevezessen 
egy új tantárgyat az iskolában, vagy egy közös 
tevékenységet, amire sor fog kerülni (pl� fogorvoshoz 
megyünk)�

Hozzunk létre egy emléket, ami a témához 
kapcsolódik!
- Minden új szóhoz 3 kártyát kell készíteni: 1: csak 
fotó/rajz a dologról, 2: ugyanaz a fotó/rajz, ráírva 
a dolog megnevezése, 3: csak a dolog megnevezése 
leírva�
- Annyi kártyát készítseünk, amennyit csak akarunk a 
témához kapcsolódva�

- Ha van rá lehetőségünk, laminálhatjuk is a kártyákat, 
hogy strapabíróbbak legyenek�
- Készen álltok a játékra! Helyezzétek a kártyákat a 
hátoldalukkal felfelé egy asztalra� Döntsétek el, hogy 
ki kezd� Az első játékos felfordít egy kártyát, aztán egy 
másikat is, az első kártya párját keresve� Ha sikerült 
megtalálni a párját, a játékos megtartja a párost és 
még egyszer ő jön� Ha nem stimmel a két kártya, a 
következő játékos jön� A játék addig tart, amíg minden 
kártya megtalálja a párját�
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Figyelj erre

Ha a tréner választja ki a feladatot, olyat válasszon, ami érdekes a csoport számára és/vagy kapcsolódik ah-
hoz a kontextushoz, amiben dolgoztok� Kerüld a kényes témákat, és bizonyosodj meg arról, hogy olyan témát 
választottál, ami mindenki számára elfogadható és érthető� Magyarázd el a témát, hogy biztosan mindenki 
értse, mielőtt elkezditek a gyakorlatot�

Az újonnan tanult szavakat írjátok fel post-itekre és 
ragasszátok fel a szobában a megfelelő tárgyakra, 
vagy kérd meg a résztvevőket, hogy ezt tegyék meg 
a saját otthonukban�

Értékelés

A gyakorlat végén általános megbeszélés� Az új szavak megbeszélése, példák gyűjtése arra, hogy hogyan 
használhatók a mindennapokban�

Folytatás

© Alexandros Chartonas
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Néma irányítás

Tréner(ek):
Tóth Csaba

Résztvevők Nyelvi szintIdőtartam

2-20 résztvevővel használható 
10 éves kortól

1� lépés: 5-6 perc
2� lépés: résztvevőnként 1-2 perc

Alapszintű nyelvtudás szükséges 
hozzá�

Alkalmazott művészeti 
ágak

HelyszínFelszerelés

Testnyelv, 
Pantomim

Ezt a játékot legjobb egy teljesen 
berendezett szobában játszani, 

ahol sok tárgy van� Ha erre nincs 
lehetőség, akkor is legyen a 

szobában legalább néhány bútor 
(egy asztal, pár szék) és néhány 
hétköznapi tárgy (pl� egy könyv, 

egy alma)�
Flipchart és filctoll a tréner 

számára a szavak és kifejezések 
kiírásához�

Lehetőség szerint egy teljesen 
berendezett szoba, ami elég 

nagy ahhoz, hogy a résztvevők 
szabadon mozoghassanak benne�

A1-A2-es szinten� 
 
Használható olyan csoporttal is, amelynek a 
tagjai már ismerik egymást és új csoportban 
is�

Szubjektív Értékek Alapítvány

Kik számára 
alkalmas?
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Célok és téma

Hétköznapi berendezési tárgyak nevének és a tárgyakkal végzett cselekvéseket jelölő igéknek a megtanulása�
Ismerkedés egymással�

Módszer

1. lépés: A résztvevők párokba rendeződnek� A pár 
egyik tagja utasítja a másikat egy bizonyos cselekvés 
végrehajtására (pl�: állj fel, menj a könyvespolchoz és 
vegyél le róla egy adott könyvet) pusztán a tekintetével, 
arcjátékával, gesztusaival és mozdulataival, beszéd 
nélkül� Amikor a pár másik tegja végrehajtotta a 
megfelelő cselekvést, cserélnek�

2. lépés: A csoport leül, az egyik résztvevő bemutatja 
a cselekvését (pl�: odamegy a könyvespolchoz és 
leveszi a könyvet)� A tréner kiemeli a kulcsszavakat 
a cselekvéssorból (pl�: «könyv», «polc», «levesz»), 
kiejti őket és felírja őket a flipchartra� Ezt ismétlik, amíg 
minden résztvevő sorra nem kerül�

Értékelés

A gyakorlat végén a résztvevők megoszthatják a többiekkel, hogy hogyan érezték magukat a játék közben és 
mennyire találták könnyűnek vagy nehéznek a nonverbális utasítások megértését, illetve kiadását�
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Folytatás

Ha még nagyobb hangsúlyt akarunk fektetni az új szavak és kifejezések elsajátítására, a tréner és a csoport 
együtt is elismételheti sorjában az összegyűjtött szavakat/kifejezéseket, miközben rámutatnak a megfelelő 
tárgyra vagy eljátsszák az adott cselekvést�
Ahhoz, hogy képet alkothass a gyakorlatról és jobban megértsd, javasoljuk, hogy nézd meg a hozzá tartozó 
videót is: www�youtube�com/watch?v=dahXBNahIEc

© Dániel Horváth
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Kik számára alkalmas?

Pantomimjáték cselekvéseket leíró igékhez

A1-A2-es szinten�
A tanulási folyamat közben használható, amikor a csoporttagok már ismerik egymást� A gyakorlatok ismét-
lése segítheti a nyelvtudás folyamatos fejlesztését� Segítségével a tréner konkrét nyelvi és társas készségeket 
fejleszthet úgy, hogy közben tekintetbe veszi a résztvevők tanulási tempóját�

Tréner(ek):
Delphine Salvi

Résztvevők Nyelvi szintIdőtartam

5-20 résztvevővel használható
10 éves kortól 60-90 perc

Nem szükséges hozzá nyelvtudás� Ha 
a résztvevők nem tudnak írni-olvasni, 

a gyakorlatot át kell alakítani�

Alkalmazott művészeti 
ágak

HelyszínFelszerelés

Dráma Kártyák 7-8 hétköznapi (reggeli 
rutinhoz kapcsolódó) cselekvéssel 
(csak kép + kép és szó)
Hanglejátszó berendezés (többféle 
zene: lassú, energikus, gyors, vidám, 
szomorú stb�)
Párna

Nagy tér (székek és asztalok 
nélkül)

Les Têtes de l’Art
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Célok és téma

Cselekvéseket leíró igék tanulása szórakoztató módon
Csapatmunka

Ismerkedés
Testi emlékezet használata
Rövid mondatok képzése

Módszer

1. rész: Bemelegítés, új szókincs áttekintése 
és bevezetése mozdulatokkal és 
cselekvésekkel
1� Először fel-alá sétálunk a szobában (egy idő után 
zenére) és áttekintjük azokat a jelzőket, amik a 3� 
részben majd hasznosak lehetnek (lassú - lassan 
sétálunk, gyors - felgyorsítunk, stb�)�
2� A résztvevők próbálnak szemkontaktust teremteni 
egymással� Egymásra néznek, találkoznak és üdvözlik 
egymást: először vidáman, aztán továbbmennek, 
másodszor szomorúan vagy lelkesen vagy fáradtan, 
stb�
3� A testrészek neveinek megtanulásához vagy 
memorizálásához: tovább sétálunk, és a tréner 
elmagyarázza, hogy az egyik testrészünk irányít 
minket (ezt könnyebb zenére csinálni)� Pl�: ha az ujjról 
van szó, a tréner vagy az egyik résztvevő kimondja az 
«ujj» szót és úgy kezd menni, mintha valaki az ujjánál 
fogva húzná, a teste menne utána� A többi résztvevő 
utánozza� Ugyanezt a gyakorlatot különböző 
testrészekkel ismételjük (ez a gyakorlat nagyon kreatív, 
szórakoztató és ellazító tud lenni, ha a résztvevők már 
ismerik egymást, különböző mozgásokat találhatnak 
ki a zenére)�
A reggeli rutinhoz kapcsolódó cselekvéseket leíró 

igéket úgy vezetjük be, hogy tovább sétálunk és 
elpantomimezzük a különböző cselekvéseket a tréner 
utasításait követve, aki felszólítja a résztvevőket, hogy 
«ébredjetek fel», «mossátok meg a fogatokat», stb�
A feladat nehezíthető azzal, ha a tréner különböző 
határozókat is használ, pl� gyorsan, lassan, vidáman, 
stb�
4� 7-8 különböző cselekvés után az egyik résztvevő is 
megpróbálhatja irányítani a többieket�
5� A bemelegítés utolsó elemeként átismételjük a 
személyes névmásokat a favágós játék egy változata 
segítségével: A résztvevők körbeállnak� «A» résztvevő 
összekulcsolja a kezét és a magasba emeli őket, 
miközben azt kiáltja: «én»� «B» és «C» résztvevő, akik 
«A» két oldalán állnak, összekulcsolják a kezüket és 
úgy tesznek, mintha favágók lennének és derékban 
elvágnák «A»-t, miközben azt kiáltják: «te»� «A» 
előrehajol előretartott kézzel, rámutat egy másik 
résztvevőre és azt mondja: «ő»� A résztvevő, akire 
mutatott, átveszi «A» szerepét, felemelt karra kiáltja, 
hogy «én», stb�

2. rész: A tanult szavak memorizálása
A cselekvéseket ábrázoló kártyák segítségével 
átismételjük az újonnan tanult szavakat és tökéletesítjük 
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a kiejtésüket (felkelni, reggelizni, stb�, legfeljebb 7-8 
cselekvés legyen)�
1� A résztvevők megnézik a kártyákat, amiken csak 
képek vannak és megpróbálják felidézni a szavakat, 
cselekvéseket leíró igéket, amiket a bemelegítés során 
tanultak�
2� A résztvevők megnézik a kártyákat, amiken a képek 
mellett a szavak is szerepelnek� A csoport együtt 
gyakorolja a kiejtésüket�
3� Ha szükséges, nyelvtörők segítségével 
gyakorolhatjuk a kiejtést�

3. rész: Rövid mondatok alkotása
Megkérjük a résztvevőket, hogy üljenek le és 
létrehozunk egy «színpadot» egy párnával� Egy önként 

jelentkezőt megkérünk rá, hogy feküdjön le és várja 
meg a zenét� A játék lényege, hogy elpantomimezzük, 
hogyan kelünk fel reggel a 7-8 tanult ige használatával� 
Minden zenének más a hangulata (vidám, szomorú, 
stresszes, sietős, fáradt, lelkes, stb�), és a résztvevőket 
arra kérjük, hogy a zene hangulatának megfelelően 
játsszák el a reggeli rutintevékenységeket�
Amikor egy résztvevő végzett, a többiek 
elmagyarázzák, hogy mit láttak, rövid mondatokat 
alkotva a tanult kifejezésekkel� A résztvevőnek, aki 
a pantomimet bemutatta, kell megerősítenie, hogy 
valóban azokat a tevékenységeket végezte-e abban 
a sorrendben, amiket a többiek megneveznek�

Értékelés

A 3� rész utolsó szakasza arra szolgál, hogy ellenőrizzük a korábbi szakaszokban tanultakat, és kiderüljön, ha 
valaminek a megjegyzése vagy kiejtése nehézséget okoz�
A cél, hogy az egész csoport segítségével találjuk meg a jó megoldást�

Figyelj erre

A csoportban mindenkinek azt kell éreznie, hogy szabadon részt vehet a gyakorlatban� Senkit ne erőltessünk, 
hogy pantomimezzen vagy bármi más olyat csináljon, ami kényelmetlen számára�
A beszéd és a szókincs alkalmazása nehéz lehet, ezért az utolsó szakaszban szánjunk rá elegendő időt, hogy 
mindenki megpróbálhasson mondatokat alkotni�
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Folytatás

Drámagyakorlatok nyelvtanításhoz:
https://dramaresource�com/drama-for-language-teaching/
http://esldrama�weebly�com/

Ahhoz, hogy képet alkothass a gyakorlatról és jobban megértsd, javasoljuk, hogy nézd meg a hozzá tartozó 
videót is: www�youtube�com/watch?v=S5ucBWD2Ro0
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Kik számára alkalmas?

Találd meg a párod!

A1-A2-es szinten�
Legjobban olyan csoportban működik, ahol még nem ismerik egymást a résztvevők és így nem ismerik fel 

egymás hangját, de használható olyan csoportban is, ahol már ismerik egymást�

Tréner(ek):
Tóth Csaba

Résztvevők Nyelvi szintIdőtartam

Minimum 10, maximum kétszer 
annyi résztvevővel használható, 

ahány magánhangzó van a tanult 
nyelvben�

10 éves kortól�

Kb� 20 perc, attól függően, hogy 
hány magánhangzó van a tanult 

nyelvben�

Nem szükséges hozzá 
nyelvtudás�

Alkalmazott művészeti 
ágak

HelyszínFelszerelés

Vokális kifejezés
A4-es papírlapok
Blu-tack vagy ragasztószalag a 
papírok falra ragasztásához
Filctoll a tréner számára
Kis kartonkártyák, rajtuk a tanult 
nyelv egy-egy magánhangzójával
A folytatáshoz: flipchart vagy tábla 
és filctoll

Egy csendes és lehetőleg üres 
szoba, ami elég nagy ahhoz, 
hogy a résztvevők két sorba 

rendeződjenek, aztán szabadon 
mozogjanak�

Szubjektív Értékek Alapítvány
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Módszer

1� A tréner a tanult nyelv magánhangzóit egy-egy 
A4-es lapra írja, egyenként felragasztja a lapokat a 
falra, miközben kiejti a magánhangzókat és megkéri 
a csoportot, hogy ismételjék utána� Amikor minden 
lap felkerült a falra, a csoport újra kiejti az összes 
magánhangzót� Ez többször ismételhető�

2. A résztvevők párokba rendeződnek, és minden pár 
kap egy kártyát egy magánhangzóval�

3. A tréner sorban minden párt megkér, hogy mondják 
ki a magánhangzójukat és megbizonyosodik arról, 
hogy minden pár tudja a nekik kiosztott magánhangzó 
helyes kiejtését�

4. A résztvevők két párhuzamos sorba rendeződnek a 
szoba teljes hosszában úgy, hogy a párok egymással 
szemben állnak�

5. A résztvevők becsukják a szemüket, a tréner 
véletlenszerűen új helyre vezeti őket a saját sorukon 
belül, hogy senki se a saját párjával szemben álljon, 
és senki se tudja, hogy a párja hol áll a másik sorban�

6. A résztvevők csukott szemmel ismételgetik a saját 
magánhangzójukat és közben figyelik, hogy honnan 
hallják ugyanazt a magánhangzót a párjuktól� 
Mindenki óvatosan arrafelé megy, ahonnan a saját 
magánhangzóját hallja, csukott szemmel, a karját 
előre nyújtva� A cél, hogy mindenki megtalálja a 
párját a magánhangzó alapján� A játéknak akkor van 
vége, amikor ez mindenkinek sikerült�

Célok és téma

A tanult nyelv magánhangzói kiejtésének és leírásának elsajátítása�
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Értékelés

Ez a gyakorlat rendszerint megnevetteti a csoportot, de a csukott szemmel mozgás akár szorongást is kiválthat� 
Ezért hasznos, ha a játék végén a résztvevők körben leülnek, és megoszthatják egymással és a trénerrel, hogy 
hogyan érezték magukat a gyakorlat közben, illetve, hogy nehéznek vagy könnyűnek találták-e és miért�

Figyelj erre

A gyakorlat előtt bizonyosodj meg arról, hogy a szobában nincsenek olyan akadályok, amikbe a résztvevők 
beleütközhetnek vagy amin áteshetnek� A játék közben a tréner végig figyeljen, nehogy baleset történjen�

© Dániel Horváth
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Folytatás

Az értékelést követően folytatódhat a nyelvtanulás� Ha a résztvevőknek már van valamennyi nyelvtudása, elk-
ezdhetnek olyan szavakat gyűjteni a tanult nyelven, amelyek az adott magánhangzókkal kezdődnek� A tréner 
egy flipchartra vagy táblára írhatja az összegyűjtött szavakat� Kezdő csoportban maga a tréner javasolhat 
egyszerű szavakat, amelyek a különböző magánhangzókkal kezdődnek, ezeket felírhatja a flipchartra és a 
csoporttal közösen kimondhatják őket néhányszor�

© Dániel Horváth
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Kik számára alkalmas?

Válassz egy helyet!

A2-es vagy B1-es szinten�

Használható olyan csoporttal is, amelynek a tagjai már ismerik egymást és új csoportban is, de a legjobb 
olyankor alkalmazni, amikor a résztvevők már ismerik egymást és a helyszínt valamennyire�
Ha nyelvi nehézségek merülnek fel, a tréner elmélyítheti a gyakorlatot a résztvevőkkel egyéni foglalkozás ke-
retében is�

Tréner(ek):
Marina Arienzale

Résztvevők Nyelvi szintIdőtartam

2-14 résztvevővel használható, 
bármilyen életkorban

Az első alkalom: 60 perc
A további alkalmak: egyenként 
30 perc
Legalább 4 alkalom szükséges�

Alapszintű nyelvtudás szükséges 
hozzá�

Centro di Creazione e Cultura
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Alkalmazott művészeti 
ágak

HelyszínFelszerelés

Vizuális művészet
Fotó

színes szigetelőszalag, filctollak, 
post-itek, ragasztószalag, 
fényképezőgéppel rendelkező 
mobiltelefonok

Minden pár kialakíthatja a saját 
helyszínét a munkaterületen 
belül egy kiválasztott részen�

Őrizzük meg a helyszínt a teljes 
folyamat során�

Célok és téma

- új szavak tanulása
- szavak kiválasztása az egyén kommunikációs szükségletei szerint
- grafikai jelek elsajátításának kezdete
- fizikai viszonyrendszer kialakítása egymással
- a másik nyelvének megismerése
- növelni a vágyat az új nyelv használatára
- személyes kapcsolat kialakítása az új nyelvvel
- a spontán kötődés érzésének kialakítására való képesség növelése

A gyakorlat használható arra, hogy a résztvevők magabiztosabbak legyenek a térben és megerősödjenek a 
résztvevők közt a kapcsolatok� Napi rituálévá is válhat�
A párok közti egyeztetés arról, hogy mely tárgyakat és helyzeteket válasszák ki és jelöljék meg, és következés-
képpen pontosan mely szavakat keressék meg, elősegíti, hogy a résztvevők megtalálják egymással a kommu-
nikáció módját és mélyebben megértsék egymást�
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Módszer

Értékelés

Az alkalmak végén nyomtasd ki a résztvevők által készített fotókat, hogy mindenki láthassa őket� Ha szükséges, 
az első alkalom végén beszéljétek meg a tapasztalataitokat� Minden alkalom végén nyomtassátok ki a fotókat, 
így a folyamat végére létrejön egy kiállítás� Az utolsó alkalom végén is tarthattok egy megbeszélést és kiállítást 
is rendezhettek a fotókból, ezzel zárva a folyamatot�

1. rész:
Mindenki kapjon a felszerelésből (post-itek, tollak, 
ragasztószalag)�
Különböző nyelvi hátterű résztvevők alkossanak 
párokat� A tréner mutasson egy példát egy helyszínre 
úgy, hogy készít egy fotót a térben, aztán elkeríti 
a munkaterületen azt a részt, ami a fotón látható� 
Egyszerű szavakkal magyarázza el, hogy miért épp 
ezt a helyszínt választotta: melyek azok a tárgyak és 
helyzetek, amelyek felkeltik az érdeklődésemet itt?

2. rész:
A résztvevők készen állnak kiválasztani a saját 
helyszínüket� Fontos, hogy legyen elegendő idejük 
olyan helyszínt választani, ami szimpatikus nekik vagy 
legalábbis valamiért nagyon megfelelő számukra�
Amikor minden pár kiválasztotta a saját helyszínét, 
körülkerítik� A megjelölendő részt lefotózhatják vagy 
szalaggal is kijelölhetik�
Ezáltal a résztvevők jobban nyomon tudják majd 
követni a változásokat, amelyek lezajlanak a 
helyszínen�

3. rész:
A résztvevők megjelölik a tárgyakat, érzéseket, 
színeket vagy bármilyen egyéb elemet, ami érdekes 
számukra� Legyenek konkrétak�
Lehet, hogy a résztvevők eleinte félénkek lesznek, 
vagy időre lesz szükségük ahhoz, hogy rájöjjenek, mi 

érdekli őket, kapjanak erre annyi időt, amennyit csak 
lehet�
Ha pl� az egyik résztvevő már megjelölte a falat «fal»-
ként, bátoríthatjuk, hogy adjon hozzá olyan jelzőket, 
mint «fehér», «régi» vagy «piszkos», és vizsgálja meg 
alaposabban a falat, vegye észre a repedéseket, 
foltokat, egyéb nyomokat rajta�
Ha a tréner nem párokkal dolgozik, jó, ha a 
résztvevők rendelkezésére áll egy anyanyelvi segítő, 
hogy fokozatosan mindenki összeszedje a bátorságát 
ahhoz, hogy rákérdezzen a részletekre, és így bővítse 
a szókincsét, valamint egyre mélyebb kötődést 
alakítson ki a saját helyszínével�
Ha párok végzik a gyakorlatot, segítsenek egymásnak 
megtalálni a szavakat, amiket leírhatnak mindkettejük 
anyanyelvén és a tanult nyelven is�
Az új szavak elmagyarázásához bármilyen szközt 
alkalmazhatnak a gesztusoktól kezdve a rajzolásig�
A szavakat post-itekre írják�

4. rész:
A helyszínek maradjanak változatlanul, és minden 
újabb találkozón új feliratok kerülnek rájuk�
Az egyes alkalmak végén a résztvevők fotózzák 
le a helyszínüket, így fokozatosan fejleszthető a 
vizuális emlékezetük� Az alkalmak végén a fotókat 
ki is nyomtathatjuk és kiakaszthatjuk valahova, ahol 
mindenki láthatja a többiek helyszíneit�
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Figyelj erre

Megfontoltan válaszd ki a párokat és segíts nekik kiválasztani a megfelelő helyszínt, ahol kényelmesen és 
biztonságosan érezhetik magukat�
A folyamat minden egyes szakaszában hagyj elegendő időt a résztvevőknek a feladatokra�

Folytatás

A gyakorlatot Elina Brotherus fotó- és vizuális művész «12 ANS APRÈS» című munkája ihlette�
www�elinabrotherus�com/
Ahhoz, hogy képet alkothass a gyakorlatról és jobban megértsd, javasoljuk, hogy nézd meg a hozzá tartozó 
videót is: www�youtube�com/watch?v=6MY3UgqcaRk
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3A megvalósított pilot-tréningek 
és a DeTalks-partnerszervezetek 

bemutatása



Folkuniversitetet

Célcsoport

Nem svéd anyanyelvűek, menekültek, bevándorlók és nyelvtanárok

A gyakorlatokat a Folkuniversitetet különböző foglalkozásain és tréningjein teszteltük a projekt során� Csoportjaink 
különböző háttérrel és célokkal rendelkező egyénekből állnak, akik különböző országokból érkeztek különböző 
módokon� Közös bennük azonban, hogy szeretnék megismerni az új országukat és egymást�

SVÉDORSZÁG
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A partnerről

A Folkuniversitetet egy felnőttoktatási egyesület, amely különböző felsőoktatási programokat kínál Své-
dországszerte� Öt alapítványból áll, melyek a stockholmi, az uppsalai, a göteborgi, a lundi és az umeåi 
egyetemhez kapcsolódnak� Nyitott, széleskörű oktatási programot kínálunk sokféle témában� Középiskolákat, 
szakképzéseket, időseknek szervezett képzéseket, munkaerőpiaci képzéseket, továbbképzéseket és a munka 
világába való belépést segítő képzéseket is vezetünk� A Folkuniversitetet független minden politikai, vallási 
és üzleti befolyástól� Az általunk képviselt értékek közé tartozik a nemzetközi együttműködés, a pedagógiai 
fejlesztés, a demokrácia és az egyénközpontúság� Nagyban hozzájárultunk a svéd oktatáshoz és képzéshez, 
például esti iskolákkal, nyelvoktatási központokkal, bevándorlóknak tartott nyelvtanfolyamokkal, felsőoktatási 
és informatikai képzéseinkkel� A jobb tanulási módszerekre irányuló elképzeléseket és ötleteket projektcsopor-
tokban teszteljük, sokszor nemzetközi együttműködések keretei között� A coaching, a mentorálás, az értékelés, 
a vállalkozásfejlesztés, a munkahelyi tanulás, a megerősítés és az egyéni igényekre szabott tanácsadás mind 
olyan területek, melyeket fejlesztünk és saját szervezetünkben is alkalmazunk�

Folkuniversitetet 
Föreningsgatan 1 
29133 Kristianstad                 
www�folkuniversitetet�se 
eu-kristianstad@folkuniversitetet�se
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Centro di Creazione e Cultura

1. szakasz

Célcsoport IdőtartamRésztvevők 
száma

Tanárok, trénerek, szocio-
kulturális területen dolgozók, 
akik vegyes kulturális és 
társadalmi hátterű tanulókból 
álló csoportok nyelvoktatásával 
foglalkoznak�

Az előadóművészetet és vizuális művészetet alkalmazó, kísérleti nyelvi foglalkozás első szakaszában tanárok, 
trénerek, szocio-kulturális területen dolgozók vettek részt, akik vegyes kulturális és társadalmi hátterű tanulókból 
álló csoportok nyelvoktatásával foglalkoznak� A két hétvégén át tartó intenzív workshop folyamán egyeztettük 
a módszereket és elképzeléseket és azonosítottuk azokat a jó gyakorlatokat, amelyek a legkülönfélébb 
kontextusokban alkalmazhatók�

18 óra 6 etapban 2 hétvége 
folyamán (2019�11�29-30� és 
2019�12�06-07)15 + szervezők

OLASZORSZÁG

Helyi partnerek
PARC Előadóművészeti Központ, Firenze

Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee, Firenze
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2. szakasz

Célcsoport IdőtartamRésztvevők 
száma

A második szakaszban a CCC művészeti trénerei (Susannah Iheme, Andrea Lovo, Olga Pavlenko, Marina 
Arienzale, Cesare Torricelli) tesztelték a gyakorlatokat három csoportban, melyek alapszintű olasz nyelvtudással 
rendelkező külföldiekből, toszkán fiatalokból és három olyan tanárból álltak, akik az első szakaszban is 
részt vettek� A gyakorlatok a színeket és kollázskészítést felhasználó, érzelmi alapú önkifejezésen és az 
énről szóló elbeszéléseken alapultak, illetve az emberi hangot és testet használták a nyelv fonémáival való 
megismerkedéshez és a hangok közös zenévé alakításához�

10 óra 3 etapban, egy 
Firenzében 2020�02�24-én, 
egy előkészítő találkozóval, 
amelyre 2020�02�06-án került 
sor, és kettő Pontassieve-ben 
2020�02�28-án

16 és 17 + szervezők

A firenzei Gli Anelli Mancanti 
egyesület olasz iskolájának 
külföldi diákjai, a pontassieve-i 
CPIA2 állami iskola nyelvtanulói�

Helyi partnerek
Gli Anelli Mancanti, Firenze

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti CPIA2 Firenze
S�M�S� Croce Azzurra, Pontassieve (Firenze)
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Az értékelés kiugróan pozitív volt mind a tanárok/trénerek (1� szakasz), mind a diákok (2� szakasz) cso-
portjában�
Többségük most próbálkozott először a nyelvtanulás ilyen kreatív, nonformális megközelítésével� Értékelték, 
hogy nem konvencionális módon tanulhattak és nagyon hasznosnak találták, hogy nemcsak nyelvet tanultak, 
hanem a többiek viselkedésén, attitűdjein és kommunikációs szükségletein keresztül a kultúráról is információkat 
szereztek� Ezek a gyakorlatok egymást ismerő emberek számára is hasznosak, mert a kreatív megközelítés le-
hetőséget biztosít a tágabb értelemben vett kommunikációra�
Továbbá minden csoport örült a lehetőségnek, hogy túlléphet a hagyományos, «kívülről bemagolós» módsze-
ren� Élvezték a tanulási módszereket, amelyekhez használniuk kellett a testüket, az agyukat és különösen a 
mélyebb érzelmeiket�

A tanárok és trénerek számára nagyon fontos volt, hogy először résztvevőként tapasztalhatták meg a gya-
korlatokat, majd később társ-trénerekként a külföldi diákokkal� A gyakorlatok új megközelítéseket és tanítási 
módszereket vetettek fel számukra, ugyanakkor többségük inkább egy művészeti trénerrel együttműködésben 
alkalmazná ezeket� A legjobb természetesen az volna, ha olyan órákat tarthatnának, ahol a nyelvtanárok és a 
művészek együtt dolgoznak�

A partnerről

A Centro di Creazione e Cultura (CCC) a nemzetközi ROOTS & ROUTES hálózat olasz tagja� A CCC-t 1994-
ben alapították Firenzében Fabbrica Europa Egyesület néven, működését 2002-ben kezdte meg: a helyi és az 
európai dimenziót integrálva támogatja tehetséges fiatal művészek szakmai fejlődését�
Számos helyi és európai szintű projektjében rugalmas oktatási útvonalakon keresztül segít fiataloknak vállal-
kozóvá válni a kreatív iparban, interdiszciplináris megközelítésű művészeti kutatásokat végez és támogatja, 
hogy a művészek megtalálják a helyüket napjaink társadalmában: a projektjei és művészeti gyakorlatai a tár-
sadalmi bevonódáson alapulnak, támogatják a művészet (inter)kulturális sokszínűségét a különböző kultúrák, 
gyökerek, nyelvek, szempontok, kifejezésmódok és életmódok párbeszédén keresztül�

Centro di Creazione e Cultura
Piazzale delle Cascine 4/5/7
50144 Firenze
Italy

info@centrocreazionecultura�eu
www�centrocreazionecultura�eu
www�facebook�com/centrocreazionecultura
www�instagram�com/centrocreazionecultura

Értékelés
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1. szakasz

Célcsoport

Helyi partnerek
Centre Socio Culturel d’Endoume, Marseille

IdőtartamRésztvevők 
száma

Fiatal francia önkéntesek, 
bevándorlók (16 különböző 

anyanyelv), menekültek (kísérő 
nélküli kiskorúak)

A workshop-sorozatra a «Centre Socio Culturel d’Endoume»-ban került sor 2019 október vége és 2020 március 
közepe közt� Két és fél órás foglalkozásokat tartottunk minden pénteken� Két tréner (Sophie Laffont és Delphine 
Salvi) és egy franciatanár (Céline Bonneau) tesztelte a különböző projektpartnerek által javasolt gyakorlatokat 
egy kb� 16 fős, fiatalokból álló csoporttal, akik különböző országokból érkeztek különböző körülmények között� 
Voltak köztük kísérő nélküli kiskorúak Afrika szubszaharai régiójából, illetve fiatal bevándorlók Dél-Amerikából 
és Ázsiából� A csoport nyelvtudása teljesen vegyes volt a nagyon alacsony szintű nyelvtudástól a B2-es szintig�

Ez gazdagította a workshopot, a trénerek különböző nyelvtudású résztvevők bevonásával tudták tesztelni a 
gyakorlatokat, elősegíthették a szolidaritás kialakulását a résztvevők közt és támogathatták a sokszínűséget és 
az interkulturalitást a csoport nemzetközi jellegét kihasználva�

Mivel a workshop hosszú ideig tartott és az alkalmak egymásra épültek, a résztvevők fejlődését és a csoport 
sokszínűségét számításba vevő új elemekkel tudtuk bővíteni a gyakorlatokat�

40 óra 16 alkalomra elosztva 
péntekenként 2019 október vége 

és 2020� március 13-a közt
16 + szervezők

Les Têtes de l’Art

FRANCIAORSZÁG
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2. szakasz

Célcsoport IdőtartamRésztvevők 
száma

A workshopra a CHRS Claire Joie-ban és a Théâtre de l’Oeuvre-ban került sor 2019 október végétől 2020 
március közepéig� 2,5 órás foglalkozásokat tartottunk minden második csütörtökön� Két tréner (Sophie Laffont 
és Delphine Salvi) és egy franciatanár (Céline Bonneau) tesztelte a különböző projektpartnerek által javasolt 
gyakorlatokat egy kb� 8 nigériai menekült lányból álló csoporttal�

Mivel a workshop hosszú ideig tartott és az alkalmak egymásra épültek, a munka kezdetén alacsony francia 
nyelvtudással rendelkező résztvevők fejlődését számításba vevő új megközelítésekkel és elemekkel tudtuk 
bővíteni a gyakorlatokat�

23 óra 10 alkalomra elosztva 
csütörtökönként 2019 október 

vége és 2020� március 13-a közt
8 + szervezőkNigériai menekült lányok

Helyi partnerek
Menedékhely lányoknak, CHRS Claire Joie - Jane Pannier, Marseille

Értékelés

Az értékelés három szakaszban zajlott: egy kérdőív kitöltésével (a tanárok segítségével), egy fókuszcsoport-
ban a workshop végén és egyéni interjúk formájában� Mind a tanulók, mind a bizonyos alkalmakon részt 
vevő szociális munkások és önkéntesek nagyon pozitívan ítélték meg a workshopot� Nyelvtudástól függetlenül 
mindegyik tanuló számára fontos volt a nonverbális megközelítés, és ennek hatása a workshop hangulatára� A 
hangulat vidám volt, elősegítette a tanulók önbizalmának növelését és csökkentette a nyomást, amit az idegen 
nyelv immerzív nyelvi szituációban történő tanulása okoz� A játékos és kreatív oktatási módszerek alkalma-
zásának hatékonysága és eredetisége is tetszést aratott� A tanulók úgy érezték, hogy támogatást kaptak a nyel-
vi fejlődésükben, elvárások nélkül� A kreatív gyakorlatoknak köszönhetően úgy fejleszthették a nyelvtanuláshoz 
szükséges megértési és beszédkészségüket, hogy közben nem a tanulási folyamatra koncentráltak�
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Értékelés

Az értékelés két szakaszban zajlott: egy fókuszcsoportban a workshop végén és egyéni interjúk keretében� Mind 
a tanulók, mind a szociális munkások nagyon pozitívan ítélték meg a workshopot� Az összes lány számára, 
akik mind nagyon alacsony szinten tudtak franciául, fontos volt a nonverbális megközelítés, és ennek hatása a 
workshop hangulatára� A hangulat vidám volt, elősegítette a tanulók önbizalmának növelését és csökkentette 
a nyomást, amit az idegen nyelv immerzív nyelvi szituációban történő tanulása okoz� A játékos és kreatív ok-
tatási módszerek alkalmazásának hatékonysága és eredetisége is tetszést aratott� A lányok úgy érezték, hogy 
szabadon kifejezhetik magukat franciául, és mind úgy vélték, hogy a testbeszédet és testi kifejezésmódokat 
használó gyakorlatok felszabadítóan hatottak abba az irányba, hogy elkezdjék a beszédüket fejleszteni� A 
workshopokat megelőzően vonakodtak franciául tanulni a nehézségek miatt és azért, mert csúfolták őket a hi-
vatalokban és a hétköznapi életben is� Számukra az jelentette a legtöbbet, hogy részesévé válhattak egy olyan 
különleges csoportnak, amely pozitív értékeket hordozott és ahol olyan gyakorlatokat tanultak, amelyeket nem 
rájuk erőltettek, hanem kísérték velük a tanulási folyamatukat�

3. szakasz

Célcsoport IdőtartamRésztvevők 
száma

12 óra 2 workshopra elosztva 
2020 januárjában22 + szervezők

Tanárok, trénerek és 
szociokulturális területen 

dolgozók, akik nyelvoktatással 
foglalkoznak, önkéntesek, 
színházi egyesületek, fiatal 

külföldiek, aki érdeklődnek a 
nyelvoktatás iránt�

Helyi partnerek
CHRS Claire Joie, Centre socio-culturel d’Endoume, Association Katilla, Collectif le Manba, 

Association mot à mot, Langue & compagnie
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Értékelés

A tanárok, önkéntesek és szociális munkások csoportjánál három szakaszban zajlott az értékelés: kérdőívvel, 
egy fókuszcsoportban a workshop végén és egyéni interjúk keretében� Összességében nagyon érdekesnek 
találták a workshopot a szakmai tevékenységük szempontjából� Különösen értékelték, hogy úgy tesztelhették 
a gyakorlatokat, mintha maguk is tanulók volnának� Az idegen nyelvek (spanyol, angol, olasz vagy arab) 
használata lehetővé tette, hogy megtapasztalják a nyelvi immerzió helyzetét, ami segített a gyakorlatok ta-
nulók szempontjából történő megértésében és elemzésében� Emellett dicsérték a hangulatot, a bizalmi és tá-
mogató légkört, amit a gyakorlatok használata megteremtett� Értékelték az interkulturalitást és a gyakorlatok 
játékosságát� Felmerültek a térre vonatkozó kérdések, amelyeket a mozgást és fizikai önkifejezést igénylő gya-
korlatok vetettek fel� A többség értékelte a kialakuló magabiztosságot és a fizikai gyakorlatokat, amelyek le-
hetővé teszik a szókincs bővítésének és a nyelvtani elemek megértésének új megközelítését� Pozitívan értékelték 
azokat a gyakorlatokat is, amelyek a gesztusokból mozdultak el a hangok felé, majd a hangoktól a szavak felé�

A workshop két napon át tartott, 22 tanár és 
tanárképzésben részt vevő, önkéntes, művész és 
szociális munkás vett részt rajta� A résztvevők nagyon 
eltérő körülmények között dolgoztak (formális és 
nonformális oktatásban, egyesületekben, foglalt 
házakban, stb�), ami jelentősen gazdagította a 
workshopunkat�

A workshop célja az volt, hogy teszteljük és értékeljük 
azt a hat kreatív, játékos gyakorlatot, amelyet a 2019 
márciusában megrendezett nemzetközi találkozón 
kiválasztottunk, és az Association 285-ben, illetve 
a CHRS Jane Pannier-ben rendezett workshopokon 
teszteltünk�

Miután a gyakorlatokat több nyelven (spanyolul, 
angolul, arabul és olaszul) teszteltük, a csoport 
értékelte őket, ami lehetővé tette, hogy a résztvevők 
megvitassák a különböző gyakorlatokat és a 
munkájuk során felmerülő helyzeteket� Ez arra is 
lehetőséget nyújtott, hogy új ötletekkel egészítsék ki az 
eredeti gyakorlatokat� Ily módon teret biztosítottunk 
a párbeszédhez, amelyben a tapasztalt tanárok, 
a művészek, az önkéntesek és a bevándorlókkal 

dolgozó szociális munkások megoszthatták egymással 
a tudásukat�

Létrehoztunk egy drive-ot, ahol megosztjuk a 
tesztelt gyakorlatokat és a workshop során felmerült 
javaslatokat:
https://drive�google�com/drive/u/0/
folders/1G3P2Y6Gj3ksdkjW-fc1KVZJpbnwKdbIL

Ez a drive az első lépés ahhoz, hogy létrehozzunk egy 
közösséget, amelynek a kreatív eszközökkel történő 
nyelvoktatás iránt érdeklődő nyelvészek, kutatók, 
szociális munkások és önkéntesek a tagjai� Ez lehetővé 
teszi majd, hogy utánkövessük a DeTalks keretében 
kitalált tevékenységeket és még jobban elmélyítsük a 
tesztelt témákat és gyakorlatokat�
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A partnerről

A Les Têtes de l’Art (TdA) egy nonprofit szervezet, amely 1996 óta támogatja és népszerűsíti a részvételi mű-
vészetet a kultúra, az informális oktatás, illetve a szociális és szolidaritásalapú gazdaság keresztmetszetében 
végzett tevékenységével� Olyan, értékrendjüket tükröző projekteket hoznak létre, mint a “Place à l’Art”, az 
«AJCM» vagy a “Boulègue”, Marseille 3� kerületének részvételen alapuló tévéadása� Független művészekkel 
kiépített kapcsolatrendszerük segítségével részvételi művészeti projekteket fejlesztenek támogatóik igényeinek 
megfelelően� Tagjaikkal coachingon, tréningprogramokon és felszereléskölcsönzésen keresztül is együttműköd-
nek� A Les Têtes de l’Art a provence-i régióban található, de nyitott külső együttműködésekre is� Egyre több 
partnerük van Franciaországban, Európában, a mediterrán régióban, akikkel együtt terjesztik friss és optimista 
szemléletüket�

Les Têtes de l’Art
29 rue Toussaint
13003 Marseille
Tel: +339 50 75 76 29

www�lestetesdelart�fr
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ROOTS & ROUTES Cologne e. V. 

Célcsoport IdőtartamRésztvevők 
száma

Fiatal felnőttek (18 és 30 éves 
kor között), akik többségének 

nem német az anyanyelve, 
továbbá ifjúsági munkások és 

nyelvtanárok

2020 január 3� és 6� között fiatal felnőtteket, ifjúsági munkásokat és nyelvtanárokat invitáltunk négynapos 
kísérleti workshopunkra a kölni Alte Feuerwache közösségi központba� Elisa Giovannetti, Anke Ames és Nicole 
Nagel művészeti vezetők irányításával a csoport különböző módszereket próbált ki a «művészi önkifejezés 
találkozása a nyelvvel» cím alatt: Hogyan közelíthetek meg egy új nyelvet a színház és a zene segítségével?
A német DeTalks workshop keretében újonnan érkezett és tősgyökeres kölniek találkoztak és közösen ismerkedtek 
a nyelv és a benne rejlő költészet szépségével� A csoport eljutott arra a pontra, ahol a német nyelv (és más 
nyelvek) a személyes és a kollektív önkifejezés eszközévé vált�

4 teljes nap27 (22 + szervezők)

Helyi partnerek
Community Centre Alte Feuerwache Köln, Allerweltshaus Köln e� V�, Interkulturelle Theatergruppe 

in der KHG Köln, 3rd Space   – das Transkulturelle Labor

NÉMETORSZÁG
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A partnerről

A ROOTS & ROUTES Cologne e� V� (RRCGN) egy olyan nonprofit egyesület, amely a művészet és a média 
kulturális és társadalmi sokszínűségét igyekszik előmozdítani a diverzitástudatos ifjúsági munka és nemzetközi 
csereprogramok révén� Az RRCGN a nemzetközi ROOTS & ROUTES hálózat német tagja� A 2013-ban alapított 
RRCGN azóta számos nemzetközi csereprogramot és helyi workshopot bonyolított le� Jelenlegi 51 tagja közül 
többen is aktívak a kulturális ifjúsági munkában és az antidiszkriminációs tevékenységek területén�

ROOTS & ROUTES Cologne e. V.
Widdersdorfer Str� 246
50825 Köln
Germany

info@rrcgn�de
www�rrcgn�de

Értékelés

A workshopok résztvevői bátorítottuk, hogy bármikor 
adjanak visszajelzéseket, amikor szükségét érzik� A 
művészeti vezetők végig szoros kapcsolatban marad-
tak a résztvevőkkel és beépítették a visszajelzéseiket� 
A workshop vége felé (január 5-én) a résztvevők né-
met és angol nyelvű értékelőlapot kaptak; különböző 
lapot kaptak a nyelvtanárok/ifjúsági munkások és a 
többi résztvevő� A résztvevők egyénileg is adhattak 
visszajelzést később, fő művészeti vezetőnknek, Elisa 
Giovannettinek küldött személyes üzeneten keresztül� 
Mind az értékelőlapos visszajelzések, mind a fo-
glalkozások során adott értékelések nagyon po-
zitívak voltak� A résztvevők közti kommuniká-
ciót elősegítették a bemutatott gyakorlatok, és 
ennek különböző hatásai voltak: a résztvevők tudtak 
egymásra támaszkodni és tudták egymást segíteni, 
illetve be tudták hozni személyes tapasztalataikat 

és nyíltan meg tudták osztani ezeket a többiekkel� 
Az Agóra nevű gyakorlat során a koncentráció 
megőrzése (az 1� szakaszban) és a német nyel-
vtan (a 2� szakaszban) nehézséget jelentett, de 
ezeket a csoport és a trénerek együtt legyőzték� 
A gyakorlatok egyszerűsége – különösen, ami A dal 
nevű, a CCC szervezettől származó gyakorlatot illeti – 
kellemes hangulatot és tanulásra alkalmas környezetet 
teremtett� A résztvevők megnyíltak és megosztották 
egymással az élményeiket, kulturális meglátásaikat 
és történeteiket, és olyan jól érezték magukat, hogy 
képesek voltak felülemelkedni az idegenek előtt érzett 
szégyenlősségükön a színházi elemeket is tartalmazó 
gyakorlatok során� Ez gyümölcsöző beszélgetéseket 
eredményezett a nyelv észleléséről�
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SMouTh
Synergy of Music Theatre

1. szakasz

Célcsoport

Helyi partnerek
A larissai önkormányzat kulturális és tudományos osztálya és a 

Hellén Színházi/Drámaoktatási Hálózat

IdőtartamRésztvevők 
száma

Trénerek /a Hellén Színházi/
Drámaoktatási Hálózat és egy 
interkulturális mediátor/arab 

nyelvi tolmács

Kétnapos workshop (2019� december 14-15�) a SMouTh szervezésében, a larissai önkormányzat kulturális és 
tudományos osztályával együttműködésben (a larissai «Mill of Pappas»-ban)� Tizenhét, a Hálózathoz tartozó 
színházi oktatónak/trénernek tanítottunk meg 6 DeTalks gyakorlatot (Gyorsposta, A csöndtől a szavakig, 
Kinetikus történet, Memóriajáték - Csináld magad!, Pantomimjáték cselekvéseket leíró igékhez, Ez vagyok 
én)� Mivel az összes résztvevő beszélt görögül, és a cél az volt, hogy kipróbáljuk és teszteljük a nonverbális 
gyakorlatokon keresztül történő nyelvtanulást, a workshopot arabul tartottuk egy a larissai önkormányzatnál 
dolgozó tolmács/fordító segítségével�
Ennek az első szakasznak az volt a fő célja, hogy betanítsuk a trénereket a második szakaszra, amelyeket 
vegyes csoportokkal (fiatal menekültek/menedékkérők és helyiek) szerveztünk�
A workshop trénerei: Andreas Almpanis, Dimitra Zacharouli
Megfigyelő/ifjúsági munkás: Costas Lamproulis

2 teljes nap (21 óra) 21 (18 + szervezők)

GREECE
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Értékelés

Az értékelés nagyon pozitív volt, ami különösen fontos, hiszen a trénerek jelentős ismerettel rendelkeznek ha-
sonló oktatási módszerek és gyakorlatok terén (fiatalokból álló vegyes csoportoknak tartanak workshopokat az 
UNHCR-rel és a görög oktatási minisztériummal együttműködésben)�
Még azokat a gyakorlatokat (pl� az «Ez vagyok én» és a «Memóriajáték») is nagyon jónak és hasznosnak 
ítélték a tréning szempontjából (a nyelvi és kulturális ismeretek és készségek fejlesztése nonverbális kommu-
nikációval és interkulturális együttműködéssel), amelyek nem kapcsolódtak közvetlenül az előadóművészethez�
Nagyon pozitívan értékelték azt is, hogy a trénerek nonverbálisan irányították a workshopot, illetve a nyel-
vcserét (a gyakorlatok verbális része idegen nyelven, arabul zajlott, hogy lemérhető legyen a gyakorlatok 
hasznossága a nyelvtanulásban)�

2.1 szakasz

Célcsoport IdőtartamRésztvevők 
száma

Kétnapos workshop (2020� február 17-én és 25-én) a Hellén Színházi/Drámaoktatási Hálózat szervezésében 
a thessaloniki-i Evosmos interkulturális iskola közreműködésével� Összesen negyven résztvevő (két csoportra 
osztva: 17 menekült fiatal, 20 helyi fiatal, 3 tanár) végezte el a DeTalks-gyakorlatokat�
A workshop trénerei: Antigoni Tsarmpopoulou, Christina-Maria Amanatiadou (Hellén Színházi/Drámaoktatási 
Hálózat)
Megfigyelő: Andreas Almpanis

2 nap (12 óra)43 (40 + szervezők)

Az Evosmos interkulturális iskola 
diákjai (menekültek és helyi 

diákok, kb� 14 évesek), az iskola 
tanárai

Helyi partnerek
Az Evosmos interkulturális iskola és a Hellén Színházi/Drámaoktatási Hálózat
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Értékelés

A diákok értékelései a pozitív és a nagyon pozitív közt mozogtak, többségük érdekesnek és szórakoztatónak 
találta a gyakorlatokat� A workshop teljesen megfelelt a trénerek és az ifjúsági munkások (az iskola tanárai) 
előzetes elvárásainak is� A tanárok hálásak voltak az oktatási módszerekért, amelyeket jövőben hasznosí-
thatnak�

2.2 szakasz

Célcsoport IdőtartamRésztvevők 
száma

2 nap (6 óra)20 (18 + szervezők)

A Koropi szakiskola diákjai 
(menekültek, bevándorlók és 
helyi diákok, kb� 17 évesek)

Helyi partnerek
A Koropi szakiskola és a Hellén Színházi/Drámaoktatási Hálózat

Kétnapos workshop (2020� február 10� és 17�) a Hellén Színházi/Drámaoktatási Hálózat szervezésében, az 
athéni Koropi szakiskola közreműködésével� Tizennyolc diák (12 menekült, 1 bevándorló, 5 helyi) végezte el a 
DeTalks-gyakorlatokat�
A workshop trénere: Katerina Alexiadou (Hellén Színházi/Drámaoktatási Hálózat )
Megfigyelő: Dimitra Zacharouli
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Értékelés

A résztvevők viccesnek és a nyelvtanuláshoz hasznosnak értékelték a módszereket és szeretnének további 
workshopokat! A tréner arról számolt be, hogy a workshop során sok kreatív és érdekes ötlet született, és az 
iskola tanárai ezeket szívesen hasznosítják majd�

2.3 szakasz

Célcsoport IdőtartamRésztvevők 
száma

Kétnapos workshop (2020� február 10� és 24�) a Hellén Színházi/Drámaoktatási Hálózat szervezésében, a 
Trikalai 1� szakiskola közreműködésével Thesszáliában� Tizenhat diák (6 menekült, 10 helyi) és 3 tanár végezte 
el a DeTalks-gyakorlatokat�
A workshop trénerei: Giannis Floulis és Antonella Hira (Hellén Színházi/Drámaoktatási Hálózat)
Megfigyelő: Costas Lamproulis

2 nap (6 óra)(19 + szervezők)

A Trikalai szakiskola diákjai 
(menekültek, bevándorlók és helyi 
diákok, kb� 17 évesek), az iskola 

tanárai

Helyi partnerek
A Trikalai 1� szakiskola és a Hellén Színházi/Drámaoktatási Hálózat
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2.4 szakasz

Célcsoport IdőtartamRésztvevők 
száma

Egynapos workshop (2020� február 27�) a Hellén Színházi/Drámaoktatási Hálózat szervezésében, a Larissai 
5� gimnázium közreműködésével Thesszáliában� Huszonöt diák (7 menekült, 18 helyi) és három tanár végezte 
el a DeTalks-gyakorlatokat�
A workshop trénerei: Giannis Floulis és Antonella Hira (Hellén Színházi/Drámaoktatási Hálózat)
Megfigyelő: Andreas Almpanis

1 nap (6 óra)30 (28 + szervezők)
A Larissai 5� gimnázium diákjai 
(menekültek és helyi diákok, kb� 

15 évesek), az iskola tanárai

Helyi partnerek
A Larissai 5� gimnázium és a Hellén Színházi/Drámaoktatási Hálózat

Értékelés
Valószínűleg ez volt a legproblémásabb csoport, amelyben a helyieknek és a bevándorlóknak nehézséget 
jelentett az együttműködés� Annak ellenére, hogy a koncentráció és a barátságos hangulat megőrzése nehéz-
ségekbe ütközött, a résztvevők közepes és jó között értékelték a workshopot, bevonódtak és együttműködtek�
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Értékelés
Ebben a workshopban sok volt a nevetés, a móka, mindenki jól érezte magát, és mind a fiatalok, mind a tréne-
rek nagyon pozitív visszajelzéseket adtak�

2.5 szakasz

Célcsoport IdőtartamRésztvevők 
száma

1 nap (6 óra)24 (22 + szervezők)

A Livadeiai szakiskola diákja 
(menekültek, bevándorlók és helyi 
diákok, kb� 17 évesek), az iskola 

tanárai

Helyi partnerek
A Livadeiai 1� szakiskola és a Hellén Színházi/Drámaoktatási Hálózat

Egynapos workshop (2020� március 10-én) a Hellén Színházi/Drámaoktatási Hálózat szervezésében, a 
Livadeiai 1� szakiskola közreműködésével Boiótiában� Tizenkilenc diák (7 menekült, 12 helyi) végezte el a 
DeTalks-gyakorlatokat�
A workshop trénerei: Giannis Floulis és Antonella Hira (Hellén Színházi/Drámaoktatási Hálózat)
Megfigyelő: Dimitra Zacharouli
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A partnerről

A Synergy of Music Theatre (SMouTh) egy nonprofit szervezet, amelyben elkötelezett, tapasztalt, illetve feltörekvő 
művészek dolgoznak� A SMouTh alapvető célja, hogy fiataloknak és felnőtteknek lehetőséget biztosítson a kez-
deményezésre, a tanulásra, alkotásra, befogadásra, kutatásra és a professzionalizációra az előadóművészet 
és az audiovizuális művészetek terén, és ezen keresztül új utakat találjon a művészi önkifejezésre�

A SMouTh tevékenysége, mind helyi mind európai szinten, magában foglal oktatási programokat, a társadalmi 
aspektusra különös hangsúlyt helyező kulturális tevékenységeket és eseményeket, professzionális színházi, ze-
nés színházi és operaelőadásokat, továbbá két fesztivál éves megrendezését: a Mill of Performing Artsét és a 
European Music Day in Larissáét�

Synergy of Music Theatre - SMouTh
Venizelou 133
41222, Larissa
Greece

info@smouth�com
https://smouth�com
https://www�facebook�com/SynergyofMusicTheatre

Értékelés

A résztvevők nagyon jónak ítélték a módszereket és azt is, hogy lehetőségük volt az eltérő hátterű osztálytár-
saikkal együttműködni� A diákoknak és a tanároknak ebben az iskolában már volt tapasztalatuk hasonló tré-
ningekkel, így a trénerek könnyen, problémamentesen és sikeresen dolgoztak a workshop során�
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Célcsoport

Helyi partnerek
H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér, Budapest

Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium, Budapest

IdőtartamRésztvevők 
száma

1� workshop: Bevándorló fiatalok 
és hátrányos helyzetű magyar 

fiatalok

2� és 3� workshop: Bevándorló 
fiatalok és magyar fiatalok

4� workshop: Ifjúsági munkások / 
tanárok / szociális munkások

5� workshop: Ifjúsági munkások / 
tanárok / szociális munkások

1. workshop: Négy hátrányos helyzetű magyar fiatal és négy bevándorló fiatal (15-18 év között) vett részt 
ezen az egynapos foglalkozáson a H52 Ifjúsági Térben� A napot ismerkedős játékokkal, bemelegítéssel és 
energetizáló gyakorlatokkal kezdtük, majd a nap folyamán különböző gyakorlatokat teszteltünk, köztük A mi 
rajzunkat, A csöndtől a szavakigot, a Találd meg a párodat gyakorlatot, a Néma irányítást, a Kinetikus történetet 
és a Gyorspostát� A trénerek további játékokat adtak a programhoz, amelyekkel összekötötték a tesztelendő 
gyakorlatokat, illetve bemelegítésként, valamint lazításként is használtak kiegészítő játékokat�

1� workshop: 6 óra

2� workshop: 4 óra

3� workshop: 4 óra

4� workshop: 8 óra

5� workshop: 8 óra

Összesen: 48 (+szervezők)

WS1: 8
WS2-3: 12

WS4: 11
WS5: 17

Szubjektív Értékek Alapítvány
Subjective Values Foundation

MAGYARORSZÁG
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Értékelés

WS1 értékelés: A nap végén a trénerek és a pro-
jektmenedzser megbeszélték a tinédzser résztve-
vőkkel, hogy melyik játékokat kedvelték, melyikeket 
nem és miért� A résztvevők a «Gyorspostát» találták 
a legszórakoztatóbbnak és a «Néma irányítást» a le-
gnehezebbnek� Ezután megkértük őket, hogy mind a 
hat tesztelt játékot értékeljék úgy, hogy egy-egy vo-
nalra egy-egy post-itet helyeznek az «egyáltalán nem 
tetszett» és az «ez volt a legjobb» végpontok közé� 
Ebben a csoportban «A mi rajzunk» és a «Gyorspos-
ta» bizonyult a legnépszerűbbnek� Egyértelműen a 
«Gyorspostát» élvezték a legjobban, közben sokat 
nevettek, «A mi rajzunk» közben pedig nagyon be-
vonódtak, elmélyedtek a közös alkotásban és élvez-
ték azt is, hogy utána bemutathatták magukat a cso-
portnak�

WS2-3 értékelés: Ugyanazt az egyszerű módszert 
követtük, mint az 1� workshop esetében, de a diákok 
meglehetősen fáradtak voltak mindkét workshop vé-
gén (a csoportokat a tanítási nap végén tartottuk), ezé-
rt nem sokat beszélgettünk, de arra megkértük őket, 
hogy a fenti skálán értékeljék a gyakorlatokat� Ebben 
a csoportban nagyobb volt a vélemények szóródása, 
mindegyik gyakorlat kapott pozitív és negatív értéke-
lést is, kivéve a «Találd meg a párodat» gyakorlatot, 
ami abszolút nyertes volt itt – ez a gyakorlat váltotta ki 
a legnagyobb nevetéseket menet közben�

WS4-WS5 értékelés: Bár ez két különböző cso-
port volt, a résztvevők hasonló szakmai háttérrel 
rendelkeztek, ugyanazok a trénerek tartották a két 
workshopot és ugyanaz volt a program felépítése is, 

2. és 3. workshop: Ez egy egynapos workshop volt, amelyet két részre osztva tartottunk meg iskola után 
egy pénteki és egy hétfői délutánon a Kőrösi Gimnáziumban egy 12 fős osztállyal (14-15 évesek), amelynek 
a fele külföldi diákokból áll, a fele magyarokból� Mivel a diákok már ismerték egymást és az egyik tréner a 
tanáruk volt, az ismerkedős gyakorlatokat ebből a workshopból kihagytuk, de átkötő játékok itt is bekerültek 
a hat tesztelendő gyakorlat közé� Ebben a csoportban a külföldi diákok már tudtak valamennyire magyarul, 
ezért ezeknek a foglalkozásoknak a során nagyobb hangsúlyt fektettünk a nyelvtanulási aspektusra, és arra 
használtuk a gyakorlatokat, hogy bővítsük a diákok szókincsét�

4. és 5. workshop: Két, egynapos workshopot tartottunk tanároknak / trénereknek / szociális munkásoknak 
a H52 Ifjúsági Térben, 11, illetve 17 résztvevővel� A résztvevők különböző szakmai háttérrel rendelkeztek, 
de a nyelvtanár (magyar vagy idegen nyelv) és a szociális munkás volt a leggyakoribb foglalkozás� A két 
workshop ugyanazt a felépítést követte� A projektmenedzser bemutatta a DeTalks projektet, aztán a trénerek 
ismerkedős gyakorlatokkal nyitottak� A résztvevők megosztották egymással a napra vonatkozó elvárásaikat, és 
a legfontosabb elvárásaikat post-itekre írták és kiragasztották egy táblára� A két tréner ezután rövid, interaktív 
gyakorlatot tartott a formális, informális és nonformális oktatásról, hogy elméleti alapot nyújtsanak az ezt 
követő foglalkozáshoz� Emellett bemutattak két jó gyakorlatot is a nonformális oktatás, illetve a külföldi diákok 
magyar nyelv oktatása terén� Hat gyakorlatot teszteltünk (A mi rajzunk, A csöndtől a szavakig, a Találd meg 
a párodat, Néma irányítás, Kinetikus történet, Gyorsposta) néhány tovább gyakorlattal, és a csoport minden 
gyakorlat esetében megvitatta a trénerekkel, hogy a gyakorlat hogyan kapcsolható a nyelvtanításhoz, milyen 
helyzetekben, illetve milyen nyelvtudási szinteken alkalmazható� A trénerek rövid energetizáló játékokat is 
beiktattak a gyakorlatok közé, hogy fenntartsák a csoport energiaszintjét� A nap végén a csoport megvitatta, 
hogy a gyakorlatok hogyan adaptálhatók különböző célcsoportokra és nyelvi szintekhez, hogyan ötvözhetők 
olyan más játékokkal és gyakorlatokkal, amelyeket a résztvevők már ismertek, illetve konkrétan hogyan 
hasznosíthatók a saját szakmai tevékenységük során�
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ezért összesítjük a két értékelést� A workshopok legvé-
gén a trénerek megkérték a résztvevőket, hogy vegyék 
le a tábláról a post-iteket a nap elején írt elvárásaikkal 
és helyezzék el egy skálán őket az «egyáltalán nem 
teljesült»-től a «maximálisan teljesült»-ig, ezzel jelezve 
hogy hány elvárásuk teljesült, milyen mértékben� A 
résztvevőket arra is megkértük, hogy otthon töltsenek 
ki egy értékelő kérdőívet� A 28 résztvevőből csak 18 
tett ennek eleget, talán azért, mert ezek csak egyna-
pos workshopok voltak, és a résztvevők nem annyi-
ra érezték szükségét, hogy megosszák az érzéseiket 
és visszajelzést adjanak, mint amikor egy hosszabb 

workshop folyamán erősebb elköteleződés jön lé-
tre� Azok, akik kitöltötték a kérdőívet, nagyon pozitív 
értékeléseket adtak� A résztvevők különösen elége-
dettek voltak a jól felkészült trénerekkel, a barátságos 
hangulattal és az elsajátított hasznos gyakorlatokkal� 
A leghasznosabb gyakorlatként legtöbben A mi raj-
zunkat említették, amit nagyon jó kapcsolatteremté-
si eszköznek találtak� Több résztvevő említette, hogy 
egyszerre csak egy vagy két gyerekkel dolgoznak, 
ezért ők azokat a gyakorlatokat találták a leghaszno-
sabbaknak, amelyeket párban lehet végezni�

A partnerről

A Szubjektív Értékek Alapítványt 2002-ben alapítottuk� Fő célunk, hogy lehetőséget teremtsünk fiatalok számára 
kreatív ötleteik megvalósítására, illetve kulturális sokszínűséget hangsúlyozó projekteket bonyolítsunk le velük 
együtt� Célunk továbbá a hátrányos helyzetű fiatalok képzésének elősegítése, társadalmi beilleszkedésük tá-
mogatása, a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó konfliktusok kezelése, a fenntartható társadalom megte-
remtése és az európai gondolat elterjesztése Magyarországon�

SVF
Szubjektív Értékek Alapítvány
Hőgyes Endre u� 3 Budapest
1092 Hungary

www�szubjektiv�org
bori�bujdoso@szubjektiv�org
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Stichting ROOTS & ROUTES

A partnerről

A ROOTS & ROUTES abból az ötletből nőtt ki, hogy multikulturális hátterű fiatal tehetségeket akartunk bevonni 
a 2001-es Európa Kulturális Fővárosa programba Rotterdamban� Az ezt követő években a Stichting ROOTS 
& ROUTES különböző alternatív programokat dolgozott ki, elsősorban olyan fiatalok számára, akik kisebb 
valószínűséggel jelentkeznek művészeti oktatási intézményekbe és/vagy helyezkednek el professzionálisan a 
kreatív iparban (multi)kulturális és/vagy szocioökonómiai hátterük miatt�
A rotterdami sikerek után további projekteket szerveztünk más hollandiai és európai városokban is� Az alapelv 
ez volt: használjuk a fiatal művészek sokszínű kulturális hátterét – «ROOTS», azaz gyökerek – és kreatív önkife-
jezési módjaikat, hogy a meglevő kulturális szcénához útvonalakat («ROUTES») mutassunk nekik�
A kialakult kapcsolatok révén jött létre az első nemzetközi projektünk 2005-ben, amelyben lelkes partnereink 
kulturális csereprogramokat, művészeti rezidensprogramokat és fellépéseket szerveztek olyan nagy fesztiválo-
kon, mint a Sziget (Budapest), a Fabbrica Europa (Firenze), a Summerjam (Köln) vagy a Hipnotik (Barcelona)� 
A ROOTS & ROUTES saját oktatási módszereket dolgozott ki, amelyek a cselekvés általi tanuláson alapulnak, 
biztonságos és inspiráló környezetben zajlanak, erős csoportkohéziót hoznak létre, és amelyben a csoport-
tagok egymástól és fiatal trénerektől tanulnak� Mindemögött az a cél is meghúzódott, hogy a művészetet az 
énkiteljesítés és a társadalmi tudatosság fejlesztésére használjuk�
Az utóbbi évek nagyon nehezek voltak a Stichting ROOTS & ROUTES számára� Emiatt 2019 augusztusában az 
elnökség kénytelen volt úgy dönteni, hogy a továbbiakban nem volna felelős és lehetséges helyi és nemzetközi 
projekteket fejleszteni vagy azokban részt venni� A Stichting ROOTS & ROUTES 2020 folyamán megszűnik�

HOLLANDIA
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Stichting House of Knowledge

A partnerről

A House of Knowledge (HoK) a városi előadóművészetben aktív, fiatal rotterdami tehetségeket támogatja fe-
jlesztési projekteken keresztül� A tehetséges fiatalokat egyénileg segítjük a szakmai pályára lépésben művészi, 
üzleti és társadalmi szinten� Programunk kulcsszavai: hozzáférhetőség, befogadás és egyéni odafigyelés�

A HoK a különböző kultúrák iránti nyitottá válást képviseli� Koncepcióinkon keresztül igyekszünk szélesíteni a 
bevált platformokat, és új tereket nyitni a különböző hátterű tehetséges fiataloknak�
Emellett a HoK (városi) intézmények és vállalatok tanácsadójaként is működik a városi előadóművészet, az 
ifjúsági kultúra és az oktatás terén� Tevékenységeinken keresztül szélesítjük a város kulturális kínálatát és Rot-
terdamot a városi szcénában működő tehetséges fiatalok bázisává tesszük�

A Stichting ROOTS & ROUTES helyét átvéve a HoK 2020 márciusában – sajnálatos módon a Covid-19 járvány 
közben – felajánlotta, hogy becsatlakozik a DeTalks projekt utolsó szakaszába� A projekthez való hozzájárulá-
sa emiatt a projekt eredményeinek hollandiai disszeminációjára és promóciójára szorítkozik�

HOLLANDIA

HoK
Delftsestraat 17A-6
3032 AL Rotterdam
The Netherlands
communication@ofknowledge�house
http://www�ofknowledge�house
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