
Gyöngyösi Krisztina - szakmai vezető

Az Élményakadémia útja – a szárnypróbálgatástól a tudásátadásig

2006 2021



2006

12 lelkes útkereső az 

élménypedagógia módszertan 

megismerésén felbuzdulva 

megalapítja az Élményakadémiát

Az egyesület 
és a kompetenciák

A célcsoport
és egy fiatal útja

Alapvető kompetenciák

- nem-formális nevelés

- tapasztalati tanulás

- outdoor education

Lelkesedés és ambíció arra, hogy elérjük a 

leghátrányosabb rétegeket 

Sanyi - 11 éves, egy romatelepen, 

mélyszegénységben él sok gyermekes 

családban



2009-10

Youth in Action - Pályázatok, tréningek, képzések, 

ifjúsági cserék 

TANULÓ SZERVEZET

Nyitottság, reflexió, tudásmegosztás

A nemzetközi programok alapjai

Nemzetközi képzésekről új tudás: 

Magaskötél építés, facilitálás, coaching…

Az egyesület 
és a kompetenciák

A célcsoport
és egy fiatal útja

Gyermekottonokba és cigánytelepre

jutunk el önkéntes projektek 

keretében

Sanyi - 14 éves, 

egy időre gyermekotthonba kerül



2011

Megszületik az első TŐLÜNK NEKTEK!

Struktúra: Felkészülés - Tervezés,  szervezés –

Önkéntesség - Reflexió

Mentorálás és coaching eszközök használata

Az egyesület 
és a kompetenciák

A célcsoport
és egy fiatal útja

Négy különböző helyről érkezik 20 fiata

16 napot vannak együtt, Ároktőn az önkéntes 

projekten további 30 gyereket vonnak be

Sanyi résztvevő a programban, csajozni

jön, a végére nagyon lelkes. 



2012-14

Folytatódik a Tőlünk Nektek! - közben egyre 

aktívabb nemzetközi részvétel, és egyre több 

begyűrűző tudás

Partnerségek, 

tudásmegosztó platformokon való részvétel

Grundtvig - vadon elsősegély

Megoldásfókuszú megközelítés

Az egyesület 
és a kompetenciák

A célcsoport
és egy fiatal útja

Évente már több száz fiatalt érünk el, egyre több 

projektünkhöz találunk finanszírozást

Sanyi aktív résztvevő. Tréner szeretne lenni és segíteni az 

olyan fiataloknak, mint amilyen ő maga. Helyi 

egyesületben is aktív, mentorképzésen vesz részt.



2015

Sanyi és még páran előállnak azzal, hogy a 

következőt ők szeretnék csinálni

TNX - azaz Tőlünk Nektek! Extra - felkészítés, 

mentorálás és erős tréneri jelenlét mellett a 

korábbi programok résztvevői valósítják meg 

a projektet

Az egyesület 
és a kompetenciák

A célcsoport
és egy fiatal útja

A fiatalok bevonásának új szintje 

SALTO TOT 

European Training Strategy tréneri 

kompetenciarendszere

Sanyi ifi trénerként vesz részt 



2015-17

Tavaszi Szél - KA2

Mérföldkő, első nagy nemzetközi projekt, új 

gyermekotthonok és nemzetközi színterek 

bevonása (Déva) 

Tudatosabban dolgozunk traumatizált

fiatalokkal(agressziókezelés és 

krízisintervenció)

Fizetős képzésekre jutunk el az Erasmus+ 

keretében"

Az egyesület 
és a kompetenciák

A célcsoport
és egy fiatal útja

Egyre több résztvevő fiatal jelzi, hogy szeretne 

valahogyan csatlakozni

Egyre több élménypedagógiai tábort tartunk

Sanyi aktívan vesz részt mindenben - ifjúsági 

cseréken, önkéntes programjainkon - és még 

aktívabban viszi vissza a saját közösségébe a 

tanultakat, érettségire készül, elhelyezkedik



2018

Ifi+ csoport megalakulása

Tizenkét olyan hátrányos helyzetű fiatal 

bevonásával, aki résztvevőnk volt

Inspiráció az „Erasmus+ - on kívülről”: 

- Kapcsolódó nevelés 

- Traumatudatos szemlélet

Az egyesület 
és a kompetenciák

A célcsoport
és egy fiatal útja

Sanyi fejlődik 

- a hátrányos helyzetű célcsoporttal való         

munkában

- angolul tanul

- asszisztensként dolgozik az egyesület 

programjain



2019

FUYI - KA3 – azaz From Us to You International –

az Erasmus+ program finanszírozza azt, hogy 10 

éves tapasztalatunkat nemzetközi terepen adjuk 

tovább

Erasmus+  - Az ETS tréneri kompetenciák és az 

ifjúsági munkás kompetenciák értelmezése

„Külső tudás” - NOLS vadon elsősegély 

szervezeti tudássá válik

Az egyesület 
és a kompetenciák

A célcsoport
és egy fiatal útja

Magyarországi, romániai, szlovákiai és 

svédországi  partnereknek segítjük a program 

adaptációját

Sanyi teljesítve a trénerré válási követelményeket 

sikeres tréneri vizsgát tesz az Élményakadémiánál



2021

FUYI Harvesting Seminar - a hátrányos helyzetű 

fiatalok Brüsszelbe látogatnak a projekt zárására, 

ahol találkoznak hasonló sorsú fiatalokkal 

- aktiv állampolgárság előzmozditása

- interkulturális kompetenciaterület

- COVID-19 helyzet, bizonytalanság kezelés, 

mentális egészség

- Digitális kompetenciák

Az egyesület 
és a kompetenciák

A célcsoport
és egy fiatal útja

Brüsszelben találkoznak: 

- Magyarországi gyermekvédelemben és 

szegregátumban felnőtt fiatalok

- Romániai szegregátumban élő fiatalok

- Szlovákiai gyermekotthonban élő fiatalok

- és svédországi bevándorló hátterű fiatalok

Sanyi co-tréner nemzetközi programon



JELEN

Új KA2-es projekt: Nemzetközi Tőlünk 

Nektek a YOUTH+

Ifi+ csapat 3 ESC projektet valósít meg: 

BAGON, BÓDVALENKÉN és 

LYUKÓBÁNYÁBAN
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