Animáció tantárgyleírás
Rekreáció Bsc szak 2 félév 56 óra
2+2 kredit
A tantárgy célja, feladata és követelménye:
- Megismertetni a tanulókkal az animáció fogalmát, elméleti alapjait, történetét és szerepét,
különös tekintettel a turisztikai és sport animációra.
-

A tanuló ismerje meg önmagát, és másokat, készüljön fel az animátori, játékmesteri,
csoportvezetői szerepre. A tantárgy elméleti és gyakorlati foglalkozásai segítsék
személyiségének formálását, kommunikációs képességeinek javítását szituációs helyzetekkel.

-

Kiemelt szerepet kap a csoportjelenségek ismerete nem csupán elméleti síkon, de célunk, hogy
a tanuló gyakorlati feladatokon keresztül maga is átélje azokat. Az animátor és a csoport
közötti kapcsolat vizsgálata.

-

Az animátori, feladatok specifikus ismerete a sport és turisztikai animációban. Az animáció
módszereinek megismerése, ezek elsajátítása és néhány alkalommal gyakorlati alkalmazása a
képzés keretein belül. A kreativitás fejlesztése.

-

Komplex programszerevezési ismeretek, az igényfelmérés, a program tervezése,
meghirdetése, reklámozása, levezetése és értékelése. Az egyes lépések ismeretének
részfeladatokkal való elmélyítése, majd teljes feladatmegoldás a gyakorlatok keretében. A
különböző célcsoportok és programtípusok megismerése, ezek szervezése, levezetése. A
hangulat megteremtése. A konfliktuskezelés módszerei és a panaszok orvoslása.

-

Összességében a tantárgy keretein belül egyfajta személyiségfejlesztés is folyik, a tanár
szerepe mellérendelt, részben ő is mintegy animátor dolgozik a csoport mellett. Célja, hogy az
elméleti ismereteken túl a tanulók igazi animátorrá váljanak, hogy fel merjék vállalni, és
megfelelően el tudják látni ezt a szerepet.

Módszerei:
- A hagyományos oktatási módszerektől eltérően itt a tanár szerepe mellérendelt, részben
mintegy animátor működik a csoport mellett.
- Célja, az egyes tanulók személyiségének fejlesztése és a csoport, mint egész, csapattá
formálása. A tanulók saját magukon és a csoportjukon keresztül ismerik meg a
csoportjelenségeket és az animáció módszereit.
- Egyéni és csoportmunkára (kis és nagycsoportos) épül. Kisebb részfeladatok, projectek
csoportos megoldására, ezek prezentációjára.

Témakörök:
1. félév: elmélet és módszertan
1. Ismerkedési játékok, Icebreaking (jégtörés) fogalma. Kurzustematika ismertetése
2. Az animáció fogalma, kialakulása. Az animátor szerep, tevékenységi területek.
3. A csoportdinamika szerepe az animációban, a csoport és az animátor kapcsolata.
Vendégtípusok, vezetési stílusok
4. Programtervezés lépései, igényfelmérés módszerei, kérdőívkészítés
5. Kérdőívek kiértékelése
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6. Program tervezése, ajánlatkészítés
7. A program reklámozása, a turisztikai és sportanimációban használt marketing eszközök.
8. Plakáttervezés, készítés
9. Forgatókönyv készítés, program előkészítése (a korábbi tervezet alapján, kiscsoportos feladat)
10. Saját rendezvény tervezése
11. Saját rendezvény lebonyolítása
12. A program levezetése, konfliktuskezelés, baleseti, egyéb jegyzőkönyv
13. Utómunkák, a program értékelése, Összefoglalás
2 félév: gyakorlat
1. A célcsoportok megismerése, a különböző programtípusok.
2. A gyermek programok jellemzői, programtípusok
3. Gyermek programok 2.
4. A felnőtt programok jellemzői, programtípusok
5. Felnőtt programok 2.
6. Programtípusok időseknek
7. Esti animáció 1. (programtípusok, mikrofonos gyakorlat)
8. Esti animáció 2.
9. Más célcsoportok, speciális igényűek (fogyatékosok integrációja)
10. Rendezvény animáció
11. Szállodai animáció (több napos programok, több hetes programok)
12. Egyéni és csoportos programszervezési gyakorlat mikro szinten
13. Összefoglalás

Az aláírás feltételei
- Írásos beszámoló készítése egy animációs programról, a program elemzése
(rendezvénylátogatás). Határideje: az utolsó előtti tanóra
- Csoportmunka, egy teljes animációs program, tervezése, előkészítése és a munka
prezentációja (folyamatos)
- Gyakorlati vizsga
- A tanórák rendszeres látogatása, a Tf tanulmányi rendjének megfelelően, és az ezeken való
aktív részvétel.
- A feladatok maradéktalan és határidőre való teljesítése.

Budapest, 2014. január 30.
Lacza Gyöngyvér
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További információk az Internetről:
http://www.worldleisure.org
www.rekreatorok.hu
http://www.agyszinhaz.hu
www.magiclife.com
www.clubtihany.com
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