
 
 

Műhelymunkák, Workshopok: 

A regisztráció lezárult, több jelentkezést nem tudunk fogadni a délelőtti diák foglalkozásokra 

Program 

Délelőtti workshopok diákoknak 

11.30-12.30: Lukács Lilla (Jobb Veled a Világ Alapítvány): Boldogságóra workshop 

12.45-13.30: Ugrai Zsófia (Gyermektér program): Tehetetlen tehetségek- drámajáték 

12.45-13.30: Vári Anikó (M-Around): Kooperáció és döntéshozatal-Játékos világ(gazdaság) 

13.30-14.30: Ebédszünet 

 

 

Workshop címe: 

Ugrai Zsófia (GyermekTér) Tehetetlen tehetségek 

Rövid leírása: 

A workshop célja játékon keresztül rávilágítani arra, hogy a tehetség önmagában olykor tehetetlen.  

Lehetsz kiemelkedő az élet bármely területén, de ahhoz, hogy kamatoztatni tudd, szükséges lesz 

együttműködnöd más emberekkel, és fejlesztened a kreativitásodat, problémamegoldó 

gondolkodásodat. Csapatban ez egyszerűbb. Kipróbálod? 

Workshop előadója: 

Ugrai Zsófia a GyermekTér Program pedagógusa és drámapedagógus. Azon munkálkodik, hogy a 

gyermekközpontú tanítás mellett a drámajátékok útján is fejlessze tanítványai személyiségét. Szeretné 

felkészíteni őket arra, hogy felismerjék és kibontakoztassák a bennük rejlő értékeket, majd képesek 

legyenek kamatoztatni azokat felnőtt életük bármely területén.  

 

Workshop címe:  



Veres-Lukács Lilla (Boldogságóra Program) A boldogság tanulható!  

Rövid leírás:  

A workshop célja, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve, játékokon keresztül adjon ötleteket 

és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez. Boldogságunk csak kis 

mértékben függ attól, hogy mi történik velünk. Sokkal fontosabb, hogy hogyan reagálunk a minket érő 

hatásokra, és mit teszünk krízisek idején. Próbáld ki, alkalmazd a technikákat és tapasztald meg, milyen 

előnyökkel jár a boldogság! Légy optimistább, magabiztosabb, kitartóbb, eredményesebb, és válj olyan 

felnőtté, aki képes a boldogságra!  

Workshop előadója:  

Veres-Lukács Lilla a Boldogságóra Program trénere, önismereti tanácsadó és segítő. Szeretné, ha az 

élet szeretete, a boldogságra való nevelés, egymás kölcsönös segítése legalább olyan fontos szerepet 

kapna az iskolákban és a társadalomban, mint a matematika vagy a történelem tanítása. A Jobb Veled 

a Világ Alapítvány munkatársaként a kezdetektől azon dolgozik, hogy segítse a program 

népszerűsítését a pedagógusok, szülők és gyermekek körében, hogy a fontos tanulnivalókon túl az 

élmények, a játékok és az érzelmi intelligencia fejlesztés is nagyobb szerepet kapjanak.   

 

 

Workshop címe:  

Vári Anikó(M-Around):Kooperáció és döntéshozás: játékos világ (gazdaság)  

Rövid leírás:  

Mit tesz egy csapat tizenéves, ha azzal szembesül, hogy egy társasjátékban nem ugyanaz az együtt 

játszó csapatok kezdőkészlete? Hogyan alakulnak ki rövid időn belül az egyes csapatokon belül a 

szerepek? Milyen gyorsan és könnyen fedezik fel a résztvevők az egymással folytatott kooperáció 

előnyeit a versengés helyett? Egy egyszerű szimulációs játék során több kompetenciaterületet is 

fejlesztő, komplex tevékenységet végzünk a tanulókkal úgy, hogy közben fontos és nehéz társadalmi 

és gazdasági jelenségeket is feltárunk, miközben döntésre, szervezésre, vezetésre is sarkallják őket. 

Workshop előadója:  

Középiskolai mérnöktanár, vezetés-szervezés szakterületen doktorált, jelenleg nemzetközi ifjúsági, 

szakképzési és köznevelési projektekben dolgozik,valamint egy regionális, 9 kis települést összefogó, 

közösségfejlesztési és humán kapacitásfejlesztési projekt vezetője. Szívügye a fenntarthatóság és az 

esélyegyenlőség. 

További információ: www.trebag.hu/iranytu  

 

http://www.trebag.hu/iranytu

