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Szab.vál. esetén sajátos előfeltételek:

A kurzus célja és alapelvei:
A kurzus folyamán a Nevetnikék Alapítvány számára tervezünk új játékokat, és a terveket meg is
valósítjuk az Alapítvány műhelyeiben.
A Nevetnikék Alapítvány célja, hogy a kórházban fekvő gyerekek gyógyulását segítsék játékos
foglalkozások szervezésével, ezzel elterelve a figyelmüket gondjaikról, elűzve unalmukat, megnevettetve
őket.
A kurzus 5 napját Pécsen töltjük, megismerjük a Nevetnikék Alapítvány munkáját, meglátogatjuk a
kórházat, ahol az alapítvány működik.
A 5 napot két részre osztjuk. A hét első felében, kutatunk és tervezünk, a hét második felében
kivitelezünk és tesztelünk, azaz az elfogadott terveket az alapítvány műhelyében el is készítjük, majd
gyártható állapotba hozzuk.
///////
A kurzusnak két fő célja:
Az egyik cél, hogy a hallgatók valódi, nem fiktív helyzetben kipróbálhatják tervezői és készítői
tudásukat.
A másik cél, a Nevetnikék Alapítvány munkájának támogatása, új ötletekkel, játékokkal

Tanulási eredmények
Tudás: Megismerni, felmérni a Megbízó által meghatározott feladatokat
Képesség: Megérteni és tervekké alakítani a Megbízó által meghatározott feladatokat
Attitűd: Ráhangolódni és megérteni a Megbízó elvárásait
Autonómia és felelősségvállalás: A megismert információk és tények alapján önálló tervezői munka
elvégzése
A kurzus keretében feldolgozandó témakörök, témák:
A játékok pontos meghatározására az Alapítvánnyal közös munka után kerül sor.
Tanulásszervezés/folyamatszervezés sajátosságai:
A kurzus menete, az egyes foglalkozások jellege és ütemezésük
A hallgatókkal közösen Pécsen töltjük a kurzus 5 napját. Szállást, műhelyt és napi egy étkezést biztosít az
alapítvány. A pécsi vonatút költségét a MOME fedezi.
A hallgatók tennivalói, feladatai:
Az 5 nap alatt, a hallgatók a tervezéstől a kivitelezett, sorozatgyártásra alkalmas prototípust kell
elkészíteni.
A tanulás környezete: (pl. tanterem, stúdió, műterem, külső helyszín, online, vállalati gyakorlat stb.)
Az alapítvány által biztosított műhely és műterem Pécs belvárosában.

Értékelés:
Teljesítendő követelmények:
Az 5 nap alatt, a hallgatóknak a tervezéstől a kivitelezett, sorozatgyártásra alkalmas prototípust kell
elkészíteni.
Értékelés módja:
Mivel az 5 napon keresztül a hallgatókkal leszek, ezért nem értékelés lesz, hanem folyamatos
beszélgetés és vita a készülő tárgyakról.

Az érdemjegy kiszámítása (az egyes értékelt követelmények eredménye hogyan jelenik meg a végső
érdemjegyben? {pl. arányok, pontok, súlyok}):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

Egyéb információk:
Az alapítvány honlapja: https://nevetnikek.hu/

Máshol/korábban szerzett tudás elismerése/ validációs elv:
– nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól,
– felmentés adható egyes kompetenciák megszerzése, feladatok teljesítése alól,
– más, tevékenységgel egyes feladatok kiválhatók,
– teljes felmentés adható.
Tanórán kívüli konzultációs időpontok és helyszín:

