
 

 

 

 

 

 

 

Kalandok és Álmok – Élménypedagógiai eszközök és 

módszerek felhasználása a nevelés, oktatás és fejlesztés terén 

 

Szolgáltató intézmény neve és pontos címe:  

Kalandok és Álmok Szakmai Műhely (Paamon Bt.) 1182 Budapest, 

Kétújfalu u. 159/a 

 

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége:  

Bányai Sándor ügyvezető 

e-mail: banyai.sandor@kalandokesalmok.hu 

 

 

 

 

Célcsoport: óvópedagógusok, tanítók, tanárok, nevelők, iskolapszichológusok, 

iskolavezetők 

 

A továbbképzés célja:  
Az oktatás állandó változása megköveteli az óvópedagógusok, tanítók, tanárok, nevelők 

módszertani megújulását. A digitális generációk szemléletének formálásához új 

élményekre, közösségi tapasztalatokra van szükség. Célunk a kommunikáció javítására, 

az együttműködés és más szociális készségek fejlesztésére, a közösség élményének 

megélésére alkalmas eszközöket adni a pedagógusok kezébe. 

 

A továbbképzés főbb tartalmi elemei:  

 Felkészítés élménypedagógiai foglalkozások vezetésére, gyerekek élményközpontú 

tanórai és tanórán kívüli foglalkoztatására. 

 Játékos élménypedagógiai alapképzés tréningszerű módszerekkel, a tapasztalati 

tanulás hatékonyságának és módszereinek megismertetése. 



 A non-formális és az informális oktatás és nevelés lehetőségeinek megismerése 

 Módszertani repertoár bővítése a tapasztalati tanulás gyakorlatában az ismerkedési 

játékoktól újszerű, kihívást jelentő csoportépítő feladatokon át az egyéni fejlesztés 

lehetőségéig. 

 Az élménypedagógia felhasználási területeinek bemutatása, szerepe a 

közösségépítésben, az egyéni fejlesztésben, nevelési céljaink megvalósításában. 

 

A továbbképzés során alkalmazott módszerek: 

 A tapasztalati tanulás ciklusának bejárása 

 Sok-sok játék, a sajátélmény középpontba helyezése. 

 Nagyobb kihívást jelentő problémamegoldó gyakorlatok a komfortzónából való 

kimozdulás céljából; 

 A részvétel szintjének önkéntes meghatározása, a választás szabadságának 

biztosítása. 

 A történések közös feldolgozása, értelmezése, visszajelzések, a tapasztalatok 

megfogalmazása. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

 Kreativitás, rugalmasság, ötletgazdagság; 

 Reális önismereten alapuló önbizalom, önmegvalósítás, pozitív énkép. 

 Az ésszerű kockázatvállalás, a kitartás és a kudarctűrés képessége. 

 A hatékony kommunikációs, együttműködési és konfliktuskezelési készség, 

vitakészség, konszenzuskeresés, empátia, nyitottság; 

 A szabályalkotás és elfogadás képessége, belátáson alapuló szabálykövetés. 

 A felelősségtudat, problémamegoldó gondolkodás. 

 

A továbbképzés időtartama: 30 kontakt óra (5 tanítási nap) 

 

A továbbképzés tervezett időszaka: 2019. 08. 04.  

 

Érkezés: 2019. augusztus 04. estig (közös vacsora)  

Távozás: 2019. augusztus 09. közös ebéd után 

 



Tervezett helyszín: 

Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola, Mórahalom http://erdeiiskola.morahalom.hu 

A Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola Mórahalom külterületén található.  

Az érkezőknek előzetes bejelentkezéshez kötötten buszjáratot vagy autós szállítást 

biztosítunk a mórahalmi buszállomás és a tábor között. 

 

Tervezett szabadidős tevékenységek:  

 A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő meglátogatása 

 Kirándulás, a Bivalyrezervátum megtekintése 

 Fakultatív nap Szegeden 

 Tábortűz, közösségfejlesztő játékok 

Egyéb, az érdeklődők számára fontos információ: 

MI A SAJÁT ÉLMÉNYEN ALAPULÓ TAPASZTALATI TANULÁSBAN 

HISZÜNK! A Kalandok és Álmok Szakmai Műhely megszakítás nélkül 

TIZENNYOLCADIK alkalommal hirdeti nyári továbbképző táborát, évek 

óta a legnagyobb érdeklődés mellett. Talán már Ön is halott rólunk… de ez 

nem elég! Próbálja ki Ön is! 

 

 

 


