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„a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cse-„a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cse-
lekedet mellé tudományt„ Péter II. 1.5lekedet mellé tudományt„ Péter II. 1.5  

Játékszervező tréning Játékszervező tréning ((PL-5662) 

akkreditált  képzésakkreditált  képzés  

Képzésünk a szegletkövek lerakásáról Képzésünk a szegletkövek lerakásáról 

szól. A résztvevők a képzés során meg-szól. A résztvevők a képzés során meg-

tapasztalják mit jelent másokat pozitív tapasztalják mit jelent másokat pozitív 

cselekedetekre ösztönözni, az az animá-cselekedetekre ösztönözni, az az animá-

torként játékokat tervezni, szervezni és torként játékokat tervezni, szervezni és 

vezetni. Maguk is játékokat próbálnak vezetni. Maguk is játékokat próbálnak 

ki, felismerve azok pedagógiai alkalma-ki, felismerve azok pedagógiai alkalma-

zásának lehetőségét. Megismerik a já-zásának lehetőségét. Megismerik a já-

ték és élménypedagógia elméleti  hátte-ték és élménypedagógia elméleti  hátte-

rét és a foglalkozás tervezés alapvető rét és a foglalkozás tervezés alapvető 

szabályait, különös tekintettel a keresz-szabályait, különös tekintettel a keresz-

tyén környezetben való alkalmazási le-tyén környezetben való alkalmazási le-

hetőségekre.hetőségekre.  

„„ Aki házát kősziklára építette”Aki házát kősziklára építette”  

••  Játék központúJáték központú  

••  Kooperatív technikákKooperatív technikák  

••  Saját élményre, Saját élményre, --  tapasztalatra és ko-tapasztalatra és ko-

operációraoperációra  

              építünképítünk  

••  Közös feldolgozás, értelmezés és a Közös feldolgozás, értelmezés és a 

tapasztalatok elmélyítésetapasztalatok elmélyítése  

••  Páros és kiscsoportos gyakorlatokPáros és kiscsoportos gyakorlatok  

••  A választható kihívás, mindenki a A választható kihívás, mindenki a 

saját szintjének megfelelően vehet saját szintjének megfelelően vehet 

részt a foglalkozásokbanrészt a foglalkozásokban  

••  Visszajelzés, egymás munkájának Visszajelzés, egymás munkájának 

értékeléseértékelése  

MódszereinkMódszereink  



••  Sajátélményű tapasztalatot szerez Sajátélményű tapasztalatot szerez 

az animációs technikákról és az animációs technikákról és 

módszerekről, és ezek tudatos módszerekről, és ezek tudatos 

használatárólhasználatáról  

••  Képessé válik a nonformális tanulás Képessé válik a nonformális tanulás 

eszközeinek tudatos alkalmazására, eszközeinek tudatos alkalmazására, 

a z  a n i m á l t  t e v é k e n y s é g e k a z  a n i m á l t  t e v é k e n y s é g e k 

megtervezésére és lebonyolításáramegtervezésére és lebonyolítására  

••  Ismeretet és tapasztalatot szerez a Ismeretet és tapasztalatot szerez a 

játék fejlesztő eszközként való játék fejlesztő eszközként való 

használatárólhasználatáról  

••  Megismeri a játékok típusait, ezek Megismeri a játékok típusait, ezek 

tudatos használatáttudatos használatát  

••  Megismeri az élménypedagógia fo-Megismeri az élménypedagógia fo-

galmát, alapelveit és módszereit, s galmát, alapelveit és módszereit, s 

ezáltal bővül az animátori módszer-ezáltal bővül az animátori módszer-

tára tára   

••  Képes lesz a tapasztalati tanulás Képes lesz a tapasztalati tanulás 

módszereinek hatékony és bizton-módszereinek hatékony és bizton-

ságos alkalmazására, úgy világi, ságos alkalmazására, úgy világi, 

mint egyházi környezetben. mint egyházi környezetben.   

••  Sajátélményű tapasztalatot szerez Sajátélményű tapasztalatot szerez 

az  élménypedagógia módszereinek az  élménypedagógia módszereinek 

a gyakorlati alkalmazásábóla gyakorlati alkalmazásából  

 

Mit hasznosíthat ebből az Mit hasznosíthat ebből az 
egyén? egyén?   

1)1)  Az animátor személyisége, szerepe,  Az animátor személyisége, szerepe,    
eszközeieszközei    

  

••  A saját vallási és kulturális örökség A saját vallási és kulturális örökség 
tudatosítása, mindez hogyan befo-tudatosítása, mindez hogyan befo-
lyásolja a viselkedésünket a külön-lyásolja a viselkedésünket a külön-
böző helyzetekben.böző helyzetekben.  

••  Az animátor személyisége, Az animátor személyisége,   
••  Az animátor szerepe és tevékenysé-Az animátor szerepe és tevékenysé-

ge, animációs technikák, módsze-ge, animációs technikák, módsze-
rek;rek;  

••  A nonA non--formális tanulás eszközeinek formális tanulás eszközeinek 
tudatos és hatékony használata.tudatos és hatékony használata.  

••  Felkészülés a foglalkozásokra, a Felkészülés a foglalkozásokra, a 
foglalkozásvezetés módszerei, az foglalkozásvezetés módszerei, az 
értékelés szempontjai;értékelés szempontjai;  

••  Az animált tevékenységek szaka-Az animált tevékenységek szaka-
szainak  tervezése, a tervezés szem-szainak  tervezése, a tervezés szem-
pontjai; a pedagógiai folyamatok pontjai; a pedagógiai folyamatok 
mérése és értékelése;mérése és értékelése;  

  

2) Játékpedagógia2) Játékpedagógia  

••  A játék, mint a fejlesztés eszköze, A játék, mint a fejlesztés eszköze, 
sajátos nevelési igényű gyerekek sajátos nevelési igényű gyerekek 
szabadidős tevékenységei;szabadidős tevékenységei;  

••  A környezet felmérése, hatása a A környezet felmérése, hatása a 
gyerekre, a környezet kínálta lehe-gyerekre, a környezet kínálta lehe-
tőségek, térszervezés;tőségek, térszervezés;  

••  Biztonsági elvárások egy játék kap-Biztonsági elvárások egy játék kap-
csán, a preventív balesetcsán, a preventív baleset--megelőzés, megelőzés, 
életkori sajátosságok;életkori sajátosságok;  

••  Csoportfolyamatok és csoportérté-Csoportfolyamatok és csoportérté-
kek tervezése, speciális rituálék, kö-kek tervezése, speciális rituálék, kö-
zösségi szabályalkotás;zösségi szabályalkotás;  

A képzés témaköreiA képzés témakörei  



3) Élménypedagógia3) Élménypedagógia  
  

••Az élménypedagógia alapelveiAz élménypedagógia alapelvei  
A tapasztalati úton való tanulás mód-A tapasztalati úton való tanulás mód-
szerei és hatékonysága. Az animátor szerei és hatékonysága. Az animátor 
szerepe és tevékenysége élménypeda-szerepe és tevékenysége élménypeda-
gógiai foglalkozásokban. gógiai foglalkozásokban.   
  
  
••Élménypedagógiai foglalkozások a Élménypedagógiai foglalkozások a 
gyakorlatban:gyakorlatban:  
Kommunikációs helyzetgyakorlatok, Kommunikációs helyzetgyakorlatok, 
kooperáció és bizalomépítő, probléma-kooperáció és bizalomépítő, probléma-
megoldó tevékenységek vezetése, megoldó tevékenységek vezetése, 
elemzése és értékelése. Egy komplex elemzése és értékelése. Egy komplex 
élménypedagógiai foglalkozás felépí-élménypedagógiai foglalkozás felépí-
tése. A gyerekek bevonásának, aktivi-tése. A gyerekek bevonásának, aktivi-
zálásának lehetőségei, a gyerekek tevé-zálásának lehetőségei, a gyerekek tevé-
kenységére építő projekt tervezése, le-kenységére építő projekt tervezése, le-
bonyolítása, mérése és értékelésebonyolítása, mérése és értékelése  
  
••Az élménypedagógia keresztyén al-Az élménypedagógia keresztyén al-
kalmazásának lehetőségei: kalmazásának lehetőségei:   
egyházi iskolák és kollégiumok, gyüle-egyházi iskolák és kollégiumok, gyüle-
kezeti programok, keresztyén táborok, kezeti programok, keresztyén táborok, 
fesztiválok, csendes napok, diakóniai/fesztiválok, csendes napok, diakóniai/
szeretetszolgálati alkalmazás lehetősé-szeretetszolgálati alkalmazás lehetősé-
geigei  

A képzés témaköreiA képzés témakörei  

••  megismerni a saját vallási és kulturá-megismerni a saját vallási és kulturá-
lis örökségüket és előítéleteiketlis örökségüket és előítéleteiket  

••  a nona non--formális tanulás tudatos és ha-formális tanulás tudatos és ha-
tékony használatáratékony használatára  

••  a játékok tudatos oktató, nevelő céllal a játékok tudatos oktató, nevelő céllal 
való használatára, játékok fejlesztésé-való használatára, játékok fejlesztésé-
re és dokumentálásárare és dokumentálására  

••  a foglalkozások és rendezvények a foglalkozások és rendezvények 
megszervezésére és biztonságos lebo-megszervezésére és biztonságos lebo-
nyolításáranyolítására  

••  élménypedagógiai foglalkozások és élménypedagógiai foglalkozások és 
rendezvények megtervezésére és le-rendezvények megtervezésére és le-
bonyolításárabonyolítására  

••  az életkori sajátosságok felismerésére, az életkori sajátosságok felismerésére, 
azok figyelembevételére már a terve-azok figyelembevételére már a terve-
zés soránzés során  

••  csapatban való munkára, a vezetőkkel csapatban való munkára, a vezetőkkel 
való kölcsönös együttműködésrevaló kölcsönös együttműködésre  

••  86 órás  államilag akkreditált kép-86 órás  államilag akkreditált kép-
zéstzést  

••  3x3 nap és 1 nap szupervízió3x3 nap és 1 nap szupervízió  
••  Előzetes egyeztetés alapján a kért Előzetes egyeztetés alapján a kért 

helyszínen tartjuk meg a képzésthelyszínen tartjuk meg a képzést  
••  Csoportkedvezményt biztosítunkCsoportkedvezményt biztosítunk  
••  Szakirodalom jegyzéket  adunkSzakirodalom jegyzéket  adunk  

 

A képzés után a résztvevők ké-A képzés után a résztvevők ké-
pesek lesznek...pesek lesznek...  

Mi mit ajánlunk…Mi mit ajánlunk…  



••  A képzésben résztvevő megismer-A képzésben résztvevő megismer-
kedjen az animáció fogalmával, az kedjen az animáció fogalmával, az 
animátori szereppel és technikákkal. animátori szereppel és technikákkal.   

••  Sajátítsa el a foglalkozástervezés, ve-Sajátítsa el a foglalkozástervezés, ve-
zetés módszereit valamint az értéke-zetés módszereit valamint az értéke-
lés szempontjait.lés szempontjait.  

••  A résztvevő sajátítsa el a játék és él-A résztvevő sajátítsa el a játék és él-
ménypedagógia módszerét. ménypedagógia módszerét.   

••  Legyen tisztában a csoportokkal való Legyen tisztában a csoportokkal való 
foglalkozás alapjaival és a csoportdi-foglalkozás alapjaival és a csoportdi-
namikai folyamatokkal.namikai folyamatokkal.  

••  Bővüljön a pedagógiai  eszköztára Bővüljön a pedagógiai  eszköztára   
••  Váljon képessé élménypedagógia Váljon képessé élménypedagógia 

foglalkozások tervezésére és vezeté-foglalkozások tervezésére és vezeté-
sére. sére.   

••  Ismerkedjen meg a módszer keresz-Ismerkedjen meg a módszer keresz-
tyén környezetben való alkalmazási tyén környezetben való alkalmazási 
lehetőségeivel és sajátosságaival. lehetőségeivel és sajátosságaival.   

••  Képes legyen a módszer alkalmazá-Képes legyen a módszer alkalmazá-
sán túl annak fejlesztésére is.sán túl annak fejlesztésére is.  

••  Keresztyén értékrendKeresztyén értékrend  
••  Az aktív részvétel, saját élményen Az aktív részvétel, saját élményen 

keresztüli tanulás, tanulságok fel-keresztüli tanulás, tanulságok fel-
dolgozása és elmélyítésedolgozása és elmélyítése  

••  A csoportban való munka, és ennek A csoportban való munka, és ennek 
következményeként a közösség tu-következményeként a közösség tu-
datos építésedatos építése  

••  Gyakorlat  a középpontbanGyakorlat  a középpontban  
••  Saját meglévő tudás aktivizálásának Saját meglévő tudás aktivizálásának 

elősegítése a közös siker elérése ér-elősegítése a közös siker elérése ér-
dekében dekében   

CélunkCélunk  

AlapelveinkAlapelveink  
MISSZIÓNKMISSZIÓNK:  a változó világban, társadalomban felmerülő valós problémákra :  a változó világban, társadalomban felmerülő valós problémákra 
és igényekre keresztyén értékek mentén kívánunk választ adni tanfolyamaink, és igényekre keresztyén értékek mentén kívánunk választ adni tanfolyamaink, 
programjaink által. Feladatunk az idősek, fogyatékkal élők és szociálisan rászo-programjaink által. Feladatunk az idősek, fogyatékkal élők és szociálisan rászo-
ruló felnőttek, gyülekezeti tagok, gyermekek, és ifjúság támogatása gondozóik, ruló felnőttek, gyülekezeti tagok, gyermekek, és ifjúság támogatása gondozóik, 
oktatóik és családtagjaik (tovább)képzése által. oktatóik és családtagjaik (tovább)képzése által.   
  
KépzéseinkKépzéseink  
Egyházi Egyházi --, szociális , szociális --, okj, okj--s, élménypedagógiai s, élménypedagógiai --, drámapedagógiai stb. képzések,  , drámapedagógiai stb. képzések,  
távoktatástávoktatás  

  
MRE Szeretetszolgálati Iroda MRE Szeretetszolgálati Iroda   

Református Diakóniai Felnőttképzési IntézményReformátus Diakóniai Felnőttképzési Intézmény  
1146 Budapest, Hungária krt. 200.1146 Budapest, Hungária krt. 200.  

Tel., Fax: 1Tel., Fax: 1--273273--0450, Tel.:+360450, Tel.:+36--3030--871871--19841984  
felnottkepzes@reformatus.hufelnottkepzes@reformatus.hu  

www.redifi.hu www.redifi.hu   

      Református Diakóniai Felnőttképzési IntézményReformátus Diakóniai Felnőttképzési Intézmény  
  (ReDiFI)(ReDiFI)  

További információkTovábbi információk  

Időpont: Időpont: 2012. szept. 202012. szept. 20--22, okt. 1822, okt. 18--20, nov. 1520, nov. 15--17.17.  
csütörtök 10.00csütörtök 10.00--től szombat 16.00től szombat 16.00--igig  
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akkreditált  képzésakkreditált  képzés  


