
"Megtanítalak téged az útra, amelyen járj." (Zsolt. 32,8) – 

bibliai keretű élménypedagógiai képzés gyerekek és fiatalok szociális kompetenciáinak 

fejlesztésére 
Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

 
Alapító neve: Paamon Oktatási és Szolgáltató Bt 
Szervező neve: Református Pedagógiai Intézet 
Alapítási engedély szám: 12/154/2019 
Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024.07.22. 
Foglalkozási órák száma: 30 
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami 
A továbbképzés helyszíne és időpontja: A megrendelő igényei szerint. 
A képzés tanúsítvánnyal zárul, mely beszámítható a kötelező továbbképzésekbe. Tantestületi megrendelés 
esetén igény szerinti helyszínen és időpontban is megszervezzük. 
 
A program tartalmának rövid ismertetése: 
A virtuális világot előnyben részesítő jelenkori társadalmunk új kihívás elé állítja az egyházi nevelést is. A 
kérdés az, hogy közösségeink milyen módon képesek a felnövekvő nemzedék felé közvetíteni azokat a 
viselkedési normákat, amelyeket a társadalom elvár majd az egyén felnőtté válását követően. Ehhez a 
munkához kíván segítséget adni a bibliai alapú élménypedagógiai képzés, mely eszközeinek használatával 
a gyermekek képesek lesznek arra, hogy az elméleti tudást gyakorlati cselekvéssé alakítsák. Képzésünkön 
játékos élménypedagógiai módszerekkel a tapasztalati tanulás hatékonyságát és módszereit mutatjuk be a 
résztvevőknek aktív cselekvésen és saját élményen keresztül, ötvözve a Franz Kett-féle padlóképes 
módszerrel, mely a keresztény istenképre, emberképre épül. A módszer leglátványosabb eleme a 
foglalkozás során elkészült padlókép, melyet a résztvevők közösen alkotnak meg. Az egységes 
értelemorientált pedagógia a szépség iránti igény megélésére, a közösségi létre nevel. 
 
A program moduljai:  

1. A bibliai élménypedagógia és a tapasztalati tanulás kapcsolata 
2. A tapasztalati tanulás szakaszai, megélése, hitélettel való összekapcsolása 
3. A fokozatosság elvének érvényesülése a csoportdinamika folyamán  
4. A vezető és a csoport szerepe a bibliai élménypedagógiai foglalkozásokban 
5. Bibliai élménypedagógiai fókuszú fejlesztő foglalkozás tervezése, szervezése, 

lebonyolítása és értékelése 
 

 
 

A tanúsítvány kiállításának feltétele: a képzésen való 90%-os részvétel, valamint egy 3-5 oldalas 
záródolgozat elkészítése és beküldése a képzés befejezése után 10 napon belül. 
A jelentkezés feltételei: egyetemi és/vagy főiskolai diploma; bármely szakos pedagógus 
Részvételi díj összege: 27.000–30.000 Ft 

A református köznevelési intézmények pedagógusainak kedvezményesen 27.000 Ft 
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási-, étkezési- és szállásköltség. 
A programól bővebb tájékoztató kérhető: Balla Magdolna (balla.magdi@reformatus.hu) 


