I. workshop foglalkozásai
Bauer Flóra–Váczi Zoltán
Cím: A felnőtté válás határán
Kompetenciák: kommunikáció, együttműködés
Erőszak-megelőzés és társadalmi integráció a 16-18 éves korosztályban. Fókuszban a végzős
középiskolai korosztály (16-18 év), s annak a társadalomba való beilleszkedése és az ezekben rejlő
kihívások.

Gogola István–Sárközi Andrea
Cím: A zavarodott három majom
Kompetencia: empátia, szolidaritás
Vajon milyen a másik ember szemével látni, a másik ember fülével hallani és a másik ember szívével
érezni? A teljesen összezavarodott három majmunknak köszönhetően, közös tapasztalataink
segítségével, workshopunkon közösen tanulgatjuk, hogy mit is jelent tulajdonképpen az empátia és
szolidaritás. Ha szívesen belebújnál valaki más bőrébe, majomkodj velünk!

Kalózné Gerendai Márta
Cím: Együtt, mint a vadlibák; tengereken, óceánokon át
Kompetencia: csoporttudat, csoporthoz való alkalmazkodás
A tapasztalatok hozzájárulnak a személyiség fejlődéséhez. Az élménypedagógia a kamaszok
figyelmét a többiek és önmaguk megismerése felé irányítja, nyitottabbak lesznek az új és valós
élmények felé. Fontossá válnak az emberi kapcsolatok, a szolidaritás, az összetartás, a közösség, az
empátia, a többiekkel elért sikerek. Jó hatással van a kommunikációs képességre, kooperációra, az
önérvényesítő képességek fejlődésére, a tolerancia erősödésére.

Kamondi Zsuzsanna
Cím: Legyőzni vagy meggyőzni? Agresszivitás helyett asszertivitás.
Kompetencia: tolerancia, konfliktuskezelés
Mit jelent a tolerancia? Toleráns vagyok, vagy csak szeretnék azzá válni? Felvállaljam a
konfliktusokat, vagy kerüljem el messze? Tolerancia és konfliktus, hogy fér meg egymás mellett ez a
két fogalom? A workshopon ezekre a kérdésekre keressük a saját, élményszerű válaszainkat!
Vigyázat a foglalkozás elfogadást, megértést, konstruktív konfliktuskezelési technikákat tartalmaz!

Takács Nándor
Cím: Álarc nélkül
Kompetencia: önazonosság, véleményünk, érzelmeink felvállalása
A foglalkozáson arra keresünk választ, milyen kockázatokkal és előnyökkel jár ha felvállaljuk
önmagunkat. A 70 perces játékban leteszünk minden maszkot, szerepet és megvizsgáljuk mi történik.
Vajon miért van szükségünk rájuk és hogyan működünk nélkülük?

II. workshop foglalkozásai
Bányai Sándor (alap élménypedagógia)
Cím: Döbrögi uram és az olasz ácsmester csudálatos mérőpálcája
Avagy az élménypedagógia alapvető tanításainak megismerése hatvan percben, csak kezdőknek. Mi
az a komfortzóna, és mi van azon túl. Mit jelent a kihívás, a fokozatosság és az önkéntesség elve. Ki
az a facilitátor és miben különbözik a tanító nénitől. A novemberi alapképzés kedvcsináló
foglalkozása.

Demjén Izabella–Módi Kinga
Cím: "Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok" (I. Thessz. 5,21)
A bibliai alapú élménypedagógia azt mutatja meg, hogy az élménypedagógia segítségével,
eszközeinek használatával hogyan lehet a hitbéli nevelést is sajátélményűvé tenni a gyerekek
számára. Megelevenednek a szentírási szakaszok, nemcsak elolvassuk, hanem meg is tapasztaljuk,
átéljük őket.
Ez nem a képes Biblia, hanem a képessé tevő.

Kovács Nikoletta
Cím: "A telefont kikapcsolva a táskában tartjuk"
Avagy hogyan használjunk digitális eszközöket (telefon, laptop, mp3 lejátszó) szociális kompetenciafejlesztésre.
A workshop során a telefon bekapcsolása kötelező. Megismerkedünk olyan játékokkal,
gyakorlatokkal, amelyeknél a digitális eszközök használata elengedhetetlen. Beszélgetünk
ciberbullyingról, a digitális generációról, s ami a legfontosabb: mutatni fogok néhány olyan
gyakorlatot, játékot, amely szociális kompetenciát fejleszt és mégis egy digitális kütyüt használunk, s
talán becsempészhető egy-egy tanítási órába is!

Pölös Annamária
Cím: "Élmény a suli"
Ha egyszer csak azt vetted észre, hogy a gyerekek nem szeretnek az órádon üldögélni, valamiért
elfogyott a türelem, s már nem a matek (a töri, a földrajz, a magyar, a ...) a kedvenc tantárgyuk....
Na, akkor lépni kell!!!
Napjaink gyerekei másképp tanulnak - akkor nekünk másképp kell tanítanunk!
Nem elég "leadni" az anyagot, tenni kell érte, hogy Ők azt "fel is vegyék".
Nekem sikerült. Mi a titok? Megmutatom!
Élménypedagógia és társai a tanítási órákon. Én Így fejlesztem a szociális kompetenciákat, s a
megismerési folyamat minden egyes apró részletét.
Az óráim is tele vannak játékkal, a foglalkozásomon is ezt kínálom!

Tóth Gabriella–Prohászka Szandra
Cím: Erőszak-megelőzés
Hogyan fejlesszük a gyermekeink/tanulóink kompetenciáit annak érdekében, hogy elkerüljük,
megelőzzük az erőszakos cselekedeteket? Tanítsuk meg nekik, miként ismerjék fel és kezeljék
érzelmeiket, észleljék jól és használják a teret, irányítsák saját energia szintjüket.

III. workshop foglalkozásai
Bányai Sándor (haladó élménypedagógia)
Cím: A mindent eldöntő hosszabbítás előtt
Avagy a facilitátor eszközei a kihívásállításban, az egyén és a csapat kihíváskeresése, a
komfortzónából való kimozdítás tudatos és tervezhető módszerei. Haladó foglalkozás, csak
alapképzést végzetteknek ajánljuk. A decemberi haladó képzés kedvcsinálója.

Demjén Izabella–Módi Kinga
Cím: "Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok" (I. Thessz. 5,21)
A bibliai alapú élménypedagógia azt mutatja meg, hogy az élménypedagógia segítségével,
eszközeinek használatával hogyan lehet a hitbéli nevelést is sajátélményűvé tenni a gyerekek
számára. Megelevenednek a szentírási szakaszok, nemcsak elolvassuk, hanem meg is tapasztaljuk,
átéljük őket.
Ez nem a képes Biblia, hanem a képessé tevő.

Kovács Nikoletta–Tóth Gabriella
Cím: Élmény a rossz gyerek
A tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézségek kezelése mindannyiunknak nagy kihívás.
Váltsunk nézőpontot, kezdjünk új lappal és kezeljük azokat konstruktívan az élménypedagógia
eszközeivel.

Pölös Annamária
Cím: "Élmény a suli"
Ha egyszer csak azt vetted észre, hogy a gyerekek nem szeretnek az órádon üldögélni, valamiért
elfogyott a türelem, s már nem a matek (a töri, a földrajz, a magyar, a ...) a kedvenc tantárgyuk....
Na, akkor lépni kell!!!
Napjaink gyerekei másképp tanulnak - akkor nekünk másképp kell tanítanunk!
Nem elég "leadni" az anyagot, tenni kell érte, hogy Ők azt "fel is vegyék".
Nekem sikerült. Mi a titok? Megmutatom!
Élménypedagógia és társai a tanítási órákon. Én Így fejlesztem a szociális kompetenciákat, s a
megismerési folyamat minden egyes apró részletét.
Az óráim is tele vannak játékkal, a foglalkozásomon is ezt kínálom!

Prohászka Szandra–Takács Nándor
Cím: Ki az áldozat?
(Áldozat, bántalmazó, tanú)
Ki kicsoda az osztályomban? Hogyan válik valaki az osztály lúzerévé és mitől lesz valakiből örökös
rosszfiú? Vajon mi okozza az ördögi kört és hogyan szállhatunk ki belőle? A foglalkozáson ezeket a
kérdéseket válaszoljuk meg játékosan, közösen.

