
 

 

 

 

 

 

 

KALANDOK ÉS ÁLMOK… 
- AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIA MÓDSZEREINEK FELHASZNÁLÁSA  

A NEVELÉSBEN ÉS AZ OKTATÁSBAN 
 

 

Szolgáltató intézmény neve és pontos címe: 

Paamon Bt. 1182. Budapest, Kétújfalu u. 159/a 

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége: 

Bányai Sándor, banyai.sandor@kalandokesalmok.hu +36-30/982-3322 

 

 

Célcsoport: pedagógusok, óvónők, tanítók és tanítónők, tanárok, osztályfőnökök, vallástanárok, 

hitoktatók, testnevelők, iskolapszichológusok 

A képzés célja: Az élménypedagógia módszereinek és hatásrendszerének saját-élmény alapú 

megismerése, az alkalmazáshoz szükséges technikák elsajátítása, a tanultak integrálása a saját 

mindennapi pedagógiai gyakorlatba a nevelés és az oktatás megújítása, fejlesztése és módszertani 

megújulás valamint megerősítés céljából 

A képzés főbb tartalmi elemei: 

1. Az élménypedagógia alapjai (Az élmény, mint az oktatás és a pedagógiai fejlesztés 

eszköze, a tapasztalati tanulás és az élménypedagógia elméleti megalapozottsága és 

alapelvei a komfort-, a pánik- és a tanulási zóna megismerése, az AHA-élmény…) 

2. Az élménypedagógia módszerei (A fokozatosság elve, a kihívás jelentősége, a 

tapasztalatszerzés, a feldolgozás, az értékelés módszerei, az általánosítás-alkalmazás 

folyamata, a megtapasztalt ismeretek elmélyítése) 

3. A vezető és a csoport szerepe (Csoportszabályok, a csoportfejlődés fázisai, a facilitátor 

szerepei, elvárások a facilitátorral szemben, a facilitálási technika és a facilitátori 

tevékenység speciális szabályai, a fizikai és pszichikai biztonság feltételeinek 

megteremtése, a preventív baleset-megelőzés, a rendkívüli helyzetekre való felkészülés 

szabályai) 
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4. Foglalkozások tervezése, lebonyolítása (Jégtörő és energetizáló játékok, páros és 

kiscsoportos kommunikációs helyzetgyakorlatok, együttműködési, bizalomépítő és 

problémamegoldó tevékenységek vezetése, elemzése és értékelése, a módszer felhasználása 

közösségépítésben, egyéni és csoportos fejlesztésben, tanórai keretek között és 

hitoktatásban)  

A képzés módszerei: 

o Sok-sok saját-élményű játék; 

o Páros és kiscsoportos feladatmegoldások, 

o A történések közös feldolgozása, értelmezése, a tapasztalatok megfogalmazása; 

o Visszajelzés, egymás munkájának értékelése; 

o A kipróbált játékok és tevékenységek összegyűjtése, csoportosítása, rögzítése; 

o Módszertani repertoár bővítése a tapasztalati tanulás gyakorlatában az ismerkedési 

játékoktól a csoportépítő feladatokon át az egyéni fejlesztés lehetőségéig; 

o Felkészítés élménypedagógiai foglalkozások vezetésére,  újszerű, kihívást jelentő 

feladatok játékok megismerése, újfajta pedagógus-szerep megtapasztaltatásával 

Fejlesztendő kompetenciák: 

I. Az Én- dimenziója 

o reális önismereten alapuló önbizalom és önállóság; 

o az ésszerű kockázatvállalás képessége; 

o kitartás, kudarctűrés és a siker kezelésének képessége; 

o önmegvalósítás,  

o a döntéshozás és felelősségvállalás képessége; 

o önelfogadás, pozitív énkép; 

II. Társas dimenzió 

o hiteles és hatékony kommunikáció; 

o együttműködési és konfliktuskezelési készség, konszenzuskeresés; 

o tolerancia, empátia, nyitottság, a másik értékeinek és különbözőségének elfogadása; 

o szabályalkotás és elfogadás képessége, önkéntes, belátáson alapuló szabálykövetés; 

o felelősségtudat; 

III. Kognitív dimenzió 

o probléma-megoldó gondolkodás, döntési képesség; 



o a véleményalkotás képessége, vitakészség; 

o kreativitás, rugalmasság, ötletgazdagság; 

o a fejlődés igénye, alkotókedv; 

A továbbképzés óraszáma: 30 óra 

Tervezett időpont: 2015. augusztus 2-7.  

A továbbképzés javasolt időtartama: 

2015. augusztus 2-a, vasárnaptól (beérkezés) 2015. augusztus 7-e, péntekig (távozás)  

Tervezett helyszín : Ridens Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, 

Balassagyarmat, Nyírjespuszta 5. 

Megközelíthetőség: 

Budapest felől a 22 főúton közelítjük meg a várost. A városba érve a  Kővári úton 

haladunk, ami a Rákóczi  F. úttal folytatódik. Az első közlekedési lámpánál jobbra kell fordulni a 

Kossuth L. útra. Át kell menni egy vasúti átjárón, így már a Leiningen K. úton haladunk, a vasúti 

átjáró után kb. 400m-re lesz egy útkereszteződés, ahol jobbra kell fordulni Nyírjes felé. Ezen az 

úton elhagyjuk a várost. A “város vége” tábla után kb.  700m-re lesz egy kereszteződés, ahol  

jobbra kell forduln. Egy “S” kanyar után az út egyenesen az Intézményünkhöz vezet. 

Salgótarján felől a 22 főúton közelítjük meg a várost. A városba érve a Rákóczi F. úton 

haladhatunk. A harmadik közlekedési lámpánál balra kell fordulni a Kossuth L. útra. Át kell menni 

egy vasúti átjárón, így már a Leiningen K. úton haladunk, a vasúti átjáró után kb. 400m-re lesz egy 

útkereszteződés, ahol jobbra kell fordulni Nyírjes felé. Ezen az úton elhagyjuk a várost. A “város 

vége” tábla után kb.  700m-re lesz egy kereszteződés, ahol  jobbra kell forduln. Egy “S” kanyar 

után az út egyenesen az Intézményünkhöz vezet. 

 


