
 
 

 
 
 
 
 „KALANDOK ÉS ÁLMOK”  
ÉLMÉNY- ÉS KALANDPEDAGÓGIAI TRÉNING A TAPASZTALATI 
TANULÁS ÉS A TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG TÉMAKÖRÉBEN 
 
Szolgáltató intézmény neve és pontos címe: Kalandok ás Álmok Szakmai Műhely (Paamon Bt.) 
1182. Budapest, Kétújfalu u. 159/a 
 
Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége: Bányai Sándor banyai.sandor@kalandokesalmok.hu 
+36-30/982-3322 
 
Célcsoport: 
óvópedagógusok, tanítók, tanárok, osztályfőnökök, vallástanárok, testnevelők, iskolapszichológusok.  
A képzés célja: 
A képzés célja, hogy az élménypedagógiát mint önálló pedagógiai megközelítést a saját bőrödön 
ismerd meg és éld át. Így megtapasztalva, miként veheted rá a diákjaidat, hogy próbára tegyék 
önmagukat. Egymás között értjük meg, hogy hogyan lehetnek diákjaink aktív és cselekvő részesei és 
irányítói saját tanulási, nevelési és fejlesztési folyamatuknak. Mindezekre a kérdésekre a saját 
élmény révén keressük a közös választ. Képzésünkön játékos élménypedagógiai trénig-szerű 
módszerekkel, a tapasztalati tanulás hatékonyságát és módszereit mutatjuk be a résztvevőknek. 
 
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) 



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 során alkalmazott módszerek: 

Fő eszközünk a személyes élmény, a saját tapasztalat – és annak feldolgozása, tudatosítása. 
Az alapmódszer lényege a játékon alapuló közös élmény, majd annak feldolgozása, 
újragondolása, újbóli kipróbálása, újratervezése, újrakivitelezése. Ezután ismét értékelünk, 
beszélgetünk, visszajelzéseket adunk egymásnak mindaddig, amíg tökéletesíteni tudjuk a saját 
tevékenységünket. Közben előkerül a nem csak a konkrét feladatra vonatkozó, transzferálható 
tudás. 
 
A következő szakaszokat különíthetjük el: 
I. A tevékenységek megtervezése 
II. Tapasztalatszerzés 
III. Feldolgozás és megosztás 
IV. Általánosítás és alkalmazás 

Fejlesztendő kompetenciák: 
- reális önismereten alapuló önbizalom és önállóság; 
- kitartás, kudarctűrés és a siker kezelésének képessége; 
- a döntéshozás és felelősségvállalás képessége; 
- önbizalom, önelfogadás, pozitív énkép, reális önértékelés; 
- hiteles és hatékony kommunikáció; 
- kooperativitás, együttműködési készség, felelősségtudat; 
- konfliktuskezelési készség; 
- empátia, a másikra figyelés, mások elfogadása; 
- tolerancia, nyitottság, a másik értékeinek és különbözőségének elfogadása; 
- a fejlődés igénye, alkotókedv 

A szakmai továbbképzés időtartama: 30 kontakt óra (5 nap) 
A továbbképzés tervezett időszaka:  
2016. július 30-a, szombattól (beérkezés 14.00 óráig, ebéd és rögtön utána az első képzési nap) 
2016. augusztus 4-e, csütörtökig, a korai reggelit követő hazaindulásig; 
 
 
 



A képzés helyszíne:  
Zöld Ház és Erdei Iskola, Mórahalom http://erdeiiskola.morahalom.hu/ 
Mórahalom az ország déli részén, Csongrád megyében fekszik, a nagylaki magyar-román 
határátkelőhelytől 80, Szabadkától 30, Szegedtől 22 kilométerre.  
 
A Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola Mórahalom külterületén található. Mórahalomra körülbelül 
30 percenként indul menetrendszerű buszjárat Szegedről, a legközelebbi nagyvárosból. 
Mórahalomra érkezve a résztvevőket előzetes jelentkezés esetén kisbusszal vagy személyautóval 
szállítjuk a helyszínre. 
 
Gépkocsival Szegedről Mórahalomra érkezve a körforgalomnál a harmadik lehetőségnél kell 
lefordulni (vagyis balra). Egyenesen tovább haladva pár száz méter után lesz egy kereszteződés és 
egy tábla "Kissor felé" felirattal, itt jobbra kell fordulni és 2 km-t haladni. Ismét lesz 
egy kereszteződés és egy tábla egy buszmegállónál "Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola" felirattal, 
itt balra kell fordulni és kb. 6 km után, a betonút végén lesz az erdei iskola. 
 
Az elhelyezés 3 személyes, saját zuhanyzós szobákban történik. A helyszín kiválasztásánál a 
résztvevők maximális kényelme mellett döntő érv volt, hogy olyan környezetben táborozzunk, ahol 
valóban elképzelhetőek osztálykirándulások, erdei iskolák, gyerekprogramok, hogy abból is 
tanulhassunk, hogyan lehet a helyszín adottságait kihasználni az élmények fokozása céljából! 
Tervezett szabadidős tevékenységek:  
A képzést nagyszabású szabadidős program teszi igazán élményszerűvé. A programok elsősorban a 
hely csodálatos adottságaira építve kínálnak szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget. Mód nyílik a 
Mórahalmi Erzsébet fürdő meglátogatására (14 fedett és 7 szabadtéri medence, csúszdás 
élménymedence, hullámgömbbel, pezsgőágyakkal, koktélbárral, 15.000 m2-es parkosított 
zöldfelület), kirándulást szervezünk a Bivaly-rezervátumba, lesz kerékpáros élménytúra, tanösvény-
bejárás, klasszikus szabadidős tábori játékok, táncház és tábortűz szalonnasütéssel és borkóstolóval.  

Bányai Sándor,  
a Kalandok és Álmok Szakmai Műhely vezetőtrénere 

 


