Képzési ismertető
Ifjúsági közösségszervezés
Azonosító szám:

20759-3/2014/KOZMUV

Képzés célja:

A képzés célja fiatalokkal foglalkozó kulturális szakemberek komplex továbbképzése, mely
lehetővé teszi, hogy korszerű, aktív részvételre ösztönző programokat szervezennek, ifjúsági
közösségeket segítsenek.
A résztvevők megismerik a korcsoport jellemzőit, a fiatalok elérésének és bevonásának
lehetséges útvonalait, a korcsoportspecifikus kommunikáció és konfliktuskezelés technikáit, a
csoportvezetés eszköztárát.
Ismereteket szereznek a gyermek és ifjúsági korosztály jogairól, a számukra közvetíthető
demokratikus ismeretekről, pályaorientációról és az iskolai közösségi szolgálat
működtetéséről.

Főbb témakörök:

-

Ifjúsági korosztályok általános ismerete
Ifjúsági korcsoportok elérése, kommunikáció, konfliktuskezelés
Csoportvezetés eszköztára
Fiatalok felkészítése a felelős felnőttkorra
Kapcsolat- és hálózatépítés
Forrásteremtés

Megszerezhető kompetencia(ák):

-

résztvevők képessé válnak ifjúsági közösségek kulturális és szabadidős
tevékenységének szervezésére és lebonyolítására.
a képzés során alapvető, az ifjúságra vonatkozó elméleti és gyakorlati
ismereteket sajátítanak el.

-

Bemeneti feltétel(ek):
Képzés óraszáma:

-

50 óra,

érettségi
ebből elmélet:

15 óra

gyakorlat:

35 óra

Tervezett kezdés:

Létszámtól függően folyamatosan indul

Ütemezés:

Összesen 8 képzési napon, naponta 6-8 tanórában (1 tanóra 45 perc)

Képzés formája:

pl.: gyakorlatorientált csoportos képzés

Helyszíne:

Budapesti Művelődési Központ 1119 Budapest, Etele út 55.

Vizsgakövetelmény:

-

-

Az értékelés legfőbb szempontja a foglalkozásokon való részvétel
minősége, az aktivítás mértéke.
Ezt egészíti ki az ismeretek bővülésének mérésére szolgáló teszt megírása
az utolsó foglalkozáson. E kettő alapján értékeli az oktató a résztvevőket
megfelelt/nem felelt meg.
Amennyiben a záróteszt eredménye nem éri el az 51%-ot, úgy a vizsga
megismétlésére egy alkalommal van mód!

Jelentkezés menete:

A leendő résztvevő az oktatásszervező által küldött jelentkezési lapot kitölt i és
elektronikusan (szkennelt és Word dokumentum formátumban) visszaküldi. Ez
alapján elkészül a felnőttképzési szerződés, melyet 3 példányban, aláírva az eredeti
jelentkezési lappal együtt visszaküld az oktatásszervezőnek.
A jelentkezési lap egyben kötelezettségvállalás a részvételi díj megfizetésére.
A részvételi díjnak legkésőbb a képzés megkezdéséig meg kell érkeznie!

A képzés lemondása:

Részvevő részéről:
A képzés megkezdését megelőző 10 napban történő lemondás esetén a képzési
díjat nem áll módunkban visszafizetni.
Képző részéről:
Amennyiben a képzés a Budapesti Művelődési Központ által kerül lemondásra (pl.: a
jelentkezők száma nem érte el a minimális létszámot), a befizetett képzési díjat
100%-ban visszafizetjük Önnek! A képzés elmaradásáról legkésőbb a tervezett
időpont előtt 1 nappal értesítjük a résztvevőket.

A képzés befejezését igazoló
okirat:

Tanúsítvány

A képzés oktatásszervezője:

Makk Katalin

telefonszám:

371-2771

e-mail:

makk.katalin@bmknet.hu

