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Játék-és élménypedagógiai módszerek az ifjúsági munkában (E-001104/2015/D018) 

 
Képzésünket azoknak a szakembereknek ajánljuk, akik ifjúsági közösségi munkát végeznek, és céljuk, 

hogy játék- és élménypedagógiai módszerekkel tegyék izgalmasabbá a mindennapos foglalkozásokat. A 

képzés résztvevői megismerik a játék- és élménypedagógia azon módszertani technikáit, amelyeket 

mindennapi ifjúságsegítő és közösségépítő munkájuk során alkalmazni tudnak, valamint fejlesztjük a 

kreatív és élményalapú programszervezéshez szükséges látásmódot is. Képzést sikeresen elvégzők 

számára tanúsítványt állítunk ki.  

 

A képzés célja: A képzés alapvető célja, hogy az elméleti tudás mellett bővüljenek a résztvevők 

„játékmódszertani” alapismeretei és azok alkalmazási technikái. Megismerik a játék- és 

élménypedagógia fogalmát, felismerik a játék – élmény – tanulás kapcsolatát. Képesek lesznek az 

élmény- és játékpedagógiai technikák alkalmazására a fiataloknak szervezett különböző 

foglalkozásokon, programokon. Felismerik saját határaikat és azokon belül, vagy azokat tovább tágítva 

új módszerekkel tudják kiegészíteni korábbi ismereteiket, módszertani eszközeiket. Megismerik a játék 

fontosságát tanulási és készségfejlesztő eszközként, és ismeretátadási, fejlesztő módszerként tekintenek 

rá a továbbiakban. Legyenek képesek fiataloknak szóló közösségi rendezvények vagy foglalkozások 

alkalmával az ismeretek játék- és élményalapú átadására, és tudjanak a fejlesztési célú foglalkozásokkal, 

programokkal összefüggésben a megfelelő szituációs és játékos feladattal reagálni.  

A képzés célcsoportja: Minden olyan szakember, aki ifjúsági és/vagy önkéntes közösségeket szervez, 

vezet, koordinál, vagy ezzel kíván foglalkozni, és még nem rendelkezik ilyen módszertani ismeretekkel. 

Képzési idő: 30 óra, 3 egymást követő napon. Megengedett hiányzás mértéke: -. A teljesítmény 

ellenőrzésének és értékelésének módja a felnőttképzési szerződésben meghatározott. 

A képzés formája: csoportos képzés, maximum 20 fős csoportban.  

A képzési programba való bekapcsolódás feltétele: középfokú végzettség. 

A képzéshez kapcsolódó – választható - szolgáltatás: előzetes tudásmérés. Amennyiben igénybe kívánja 

venni, kérjük jelezze a rita.zambo@erifa.hu emailcímen. 

Tananyagegységek: 

- A játék fogalma, szerepe, funkciói különböző életkorokban. A játék, mint a fiatalokkal való 

foglalkozás pedagógiai eszköze és lehetősége (5 óra) 

- Élménypedagógia, játékpedagógia, tapasztalati tanulás (7 óra) 

- Szociális kompetenciák fejlesztési lehetőségei különös tekintettel az Y, Z és alfa generációkra (8 óra) 

-  „Játék-kitalálás”, „játék-megváltoztatás” és játékfejlesztés (5 óra) 

- Felhasználási lehetőségek a gyakorlatban (5 óra)  

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány. 


