
”How to Be a Teacher Trainer” 
a game by Chaz Pugliese 

 

A Pilgrims szervezésében, szintén a ”How to Be a Teacher Trainer” képzésen egyik 
trénerünkkel, Chaz Pugliese-vel éltük át közösen ennek a tevékenységnek az élményét. A 
figyelemmel, egymásra való ráhangoltsággal, az empátiával és a pozitív visszajelzések 
fontosságával kapcsolatban szeretnék megosztani egy játékot / tevékenységet.  

 

 HOGY ÉRZED MAGAD? 
A játék / tevékenység célja: Fontos, hogy mindannyiunk számára, a diákok, akikkel együtt 
dolgozunk, jól induljon a közösen eltöltött nap. Sokszor nincs idő beszélgetni az órák előtt, 
de azért vannak jelei annak, ha történt velük valami reggel.  
Egymásra is tudunk hatni, ha odafigyelünk másokra, észrevesszük, ha valakinek rossz napja 
van, vagy éppen ellenkezőleg, öröm érte. Nem biztos, hogy szívesen megosztja hangosan 
mindenki, mi történt vele korán reggel, vagy mi foglalkoztatja mostanában. Ezért inkább 
írásban kérdezzük. Ha utána szívesen beszél róla, vagy megoldódik a problémája, más 
szemmel tekinti a számára nehéznek tűnő helyzetet, így eléri a „játék” a célját.  

- Osztályfőnöki órákon és etika órákon is hasznos tevékenység lehet. 
- Figyelemkoncentráció, empátia, pozitív komment fejlesztésére kiváló. 
- Nyelvórán a nyelv aktív és ösztönös használata is kiemelkedő szempont, az 

önkifejezés, tanácsadás szempontjából hasznos.   
Életkor / osztály: 
Bármelyik korosztállyal használható. :o) 

Nyelvi szint: 
Anyanyelven, vagy nyelvórán B1-B2 szinten  

Létszám: nem releváns 
 

Eszközigény: Post-it lapok (diákonként 6 
db), íróeszköz (inkább toll, vagy filctoll) 

Időtartam: 8-10 perc Munkaforma: pár és egyéni munka 
A játék / tevékenység leírása: 

- A tanár kioszt a diákok számára 6 darab post-it papírlapot és megkéri őket, hogy 
tollat, vagy filctollat használjanak a feladathoz. 

- A tanár diktál egy nyitott mondatot azzal kapcsolatban, hogyan érzik magukat az 
adott nap a diákok. A tanulók kiegészítik a mondatot és ráírják egy post-it papírra. 
(Pl: … érzem magam, mert … / … vagyok, mert … Az esetleges válaszok lehetnek: 
„Boldog vagyok, mert ma van a születésnapom.” vagy Fáradt vagyok, mert késő estig 
tanultam a mai föci dolgozatra.”)  

- A diákok ezt a lapot ráragasztják a hátukra és előkészítik a többi post-it papírt és egy 
tollat, vagy filctollat. 

- A tanulók felállnak és körbesétálnak. Tetszőlegesen, akinek szeretnének, vagy akinek 
a mondata megragadja őket, valamilyen módon válaszolnak az aznapi érzéseire. A 
tanárnak fontos szerepe van abban, hogy mindenkinek kell visszajelzést kapnia. 
(Lehetnek közkedvelt diákok, akik túlnyomó számú visszajelzést kapnak, míg mások 
esetleg egyet sem. Előre meg kell határozni, hogy legalább hány visszajelzést kell 
kapjon mindenki. Természetesen ilyen esetben lényeges a létszám, hányan vannak a 
csoportban.)  

- A tanár felhívja a diákok figyelmét, hogy a személyes megjegyzések vagy megerősítő 
válaszok, vagy éppen ellenkezőleg, bátorító, pozitív irányba elmozdító megjegyzések 
legyenek. Felhívja a figyelmet, hogy ugyanazt nem lehet írni, amit már valaki 



megfogalmazott előttük. (Nagyon fontos, hogy ugyanazt a véleményt, tanácsot, ki 
hogyan tudja megfogalmazni, közvetíteni az adott személynek.) 

- A visszajelzéseket, amiket a diákok egy-egy társuknak írnak, felragasztják a társuk 
hátára az általa írt mondat mellé. Így mindenki látja, ki mit írt, csak az adott személy 
nem. 

- Amikor elfogytak a lapok, mind az ötre írtak a tanulók valamilyen megerősítést, vagy 
bátorítást, leülnek és levehetik a hátukról (akár segítséggel) a post-it papírlapokat és 
elolvassák, ki hogyan reagált az érzelmi állapotukra. 

- Előre érdemes megbeszélni, hogy lehet anonim a válaszadás, de fel is fedhetik 
magukat.  

- Jó érzés olvasni, ki hogyan közelít meg egy problémát, milyen tanácsot tud adni, vagy 
csak egy-egy jó szónak milyen ereje van akár egy hétfő reggel, amikor nem igazán 
sikerült a hétvége. Az is jó érzéssel tölt el bennünket, ha tudunk örülni mások 
örömének és ezt ki is tudjuk egymás irányában fejezni. 

 
Ha egy ilyen tevékenység után megnyílnak a diákok, akkor már a nap is egészen másképp 
kezdődik. A bizalmi légkör kialakítása, a hangulat megteremtése, a csoportban betöltött 
szerep fontosságának az újbóli értelmezése az ereje ennek a tevékenységnek. 
     
Variációk: 
Az ELTE CETT-en végeztem a mentorképzőt Carolina Bodóczky és Christopher Ryan 
vezetésével. A kurzus végén egy nagy A/4 papírlapot ragasztottunk egymás hátára. Fel kellett 
írnunk, mit szeretünk a másikban, milyen tulajdonságaikra fogunk emlékezni. Itt mindenkire 
sor került, de itt sem ismételhettük egymást. Ezt a lapot a mai napig megtartottam, emlékként 
őrzöm. 
A ballagó nyolcadikosaimmal is kipróbáltam és jó érzés volt látni, mennyire komolyan 
veszik, mit írjanak egymásnak. 14 éves kor környékén az önismeret, hogyan látják egymást, 
kiemelten fontos szerepet játszik az életükben. Számukra is meghatározó emlékké vált ez a 
nap, mint ahogy a mi számunkra is. 
  

 

Ismeretlen tanárokkal egy nemzetközi közegben egy közös nyelven, az angolt használva 
megtapasztalni, hogy az érzéseink lehetnek azonosak, a tanácsaink erővel bírnak, és tudunk 
örülni egymás sikerének, nagyon meghatározó élmény volt. Ezeket a papírlapokat magammal 
hoztam, megőriztem. Ahogy a játékot is különféle korosztályokkal kipróbáltam. Tanulságos 
volt. 

Tanár tréninget is kezdtem ezzel a feladattal. Remélem, ők is viszik magukkal és használják a 
diákjaikkal! 

 

Meghatározó, pozitív élményeket kívánok a „játék” kipróbálásához! 

 

Kámánné Vajda Ildikó 
angolanár 

 


