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Gyermek és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek leendő ifjúságsegítő 
szakembereinek kompetenciafejlesztő képzése 

IFJ-GY-11-C 
 
 
Modulok:  

• Egészségnevelés és káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése - 8 óra 
• Helyi ifjúsági munka (önkormányzati ifjúsági munka, ifjúsági szolgáltatások, 

különösen a fiatalok társadalmi részvétele, gyermek és ifjúsági érdekképviselet) - 8 
óra 

• Csoportdinamikai elemek, ismeret, elégedettség és attitűdváltozás mérése - 4 óra 
Összesen: 20 óra 

Létszám: 16 fő ifjúságsegítő hallgató (Budapest és térsége 3 fő, az ország különböző képző 
helyeiről: Szombathely, Kecskemét, Eger, Kaposvár, Pécs, Baja 13 fő) + 4 fő segítő team (2 
fő képző + 1 szabadidő szervező + 1 képzésszervező alapítványi munkatárs) 
Időpont: 2012. február 1-3. (2 éjszaka, 3 nap) 
Helye: Budapest, Hotel Góliát 
Munkamódszerek: prezentációval kísért előadás, ill. a non-formális tanulás módszerei 
gyakorlatok, csoportmunka, interaktív beszélgetés, saját élményű gyakorlatok, helyzet 
modellek. 

 

Tematika 
 

Leadott egység, modul 
megnevezése 

Módszer Óraszám 

Bemutatkozás, elvárások, 
csoportszabályok. 

Irányított beszélgetés. 1 óra 

Ismeret és attitűdmérés Totó, teszt csoportosan ütemezett 
egyéni kitöltése, csoport profil 
felállítása 

1 óra 

Helyi ifjúsági munka – közös 
alapok megteremtése. 
Önkormányzati ifjúsági 
feladatok 

Prezentációval kísért előadás, kutatás-
stratégia-cselekvési terv elemzés, 
hazai és nemzetközi kitekintés. 

2 óra 

A helyi ifjúsági munka 
szereplői: döntéshozók, ifjúsági 

Gyakorlatok. 
Az ifjúsági referens – ifjúságsegítő 

2 óra 



 

 
Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, (ifjúsági szakemberek) 

kompetenciafejlesztő képzéseinek támogatása (előfinanszírozott) 
IFJ-GY-11-C 

"Palántázó" - ifjúságsegítők szakmai kompetenciájának bővítése 
 
 
 

referens, ifjúságsegítő, fiatalok 
– párbeszédrendszerek. 

feladatkörének elkülönítése. A 
párbeszéd modellek csoportmunkában 
való értelmezése. 

A helyi ifjúsági munka 
szimuláció  

Gyakorlatok. 
Település kialakítása, elnevezése, 
intézmények, szolgáltatások 
kialakítása, az itt élő fiatalok 
jellemzése, a fiatalokat érintő 
problémák, cselekvési terv készítése a 
településhez. 

2 óra 

Rendezvényszervezés.  Gyakorlat. 
Egy konkrét ifjúsági rendezvény 
tervezése, forgatókönyve 
helyszínrajzzal. 
A flash-mob mint speciális 
rendezvény.  

2 óra 

Helyi szintű ifjúsági 
szolgáltatások (ifjúsági 
közösségi terek, ifjúsági 
információs és tanácsadó 
szolgáltatások, felkereső és 
virtuális ifjúsági munka, 
táborozás) 
 

Prezentációval kísért előadás. 
Gyakorlatok. 
Milyen a jó információs munkatárs – 
divatbemutató. 
Felkereső munka adott terepen történő 
megtervezése (falunap, EFOTT,  
ifjúsági nap stb.) 

Tábori helyzetek. 
 

2 óra 

Egészség, egészségben 
megnyilvánuló 
egyenlőtlenségek 

Interaktív előadás 1 óra 

Rizikó magatartások 
népegészségügyi és lokális 
közösségi hatásai, 
kompetenciák és kommunikáció 

Prezentációs előadás, film részlet 
elemzés, irányított csoport vita és 
konszenzus kereséses gyakorlat 

1 óra 

Asszertív kommunikáció 
elmélete és gyakorlata 

Interaktív előadás és saját élményű 
játék, élmény megosztás, elemzés - 
következtetések 

1 óra 

Tervezhető egészség: Lokális 
csoportok egészségterve; 
Probléma megfogalmazás – 
probléma térkép 

Interaktív előadás, gyakorlat, modell: 
problémától a cselekvésig 

1 óra 

Csoport kooperációs gyakorlat Játék, élmények megosztása, szakmai 1 óra 
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következtetések 
Prevenció és egészségfejlesztés 
lokális és globális szinten – 
szakmai kompetenciák 

Interaktív előadás prezentációval, 
saját szinergia profil felállítása 

1 óra 

Kiscsoportos stratégiai és 
döntési gyakorlat 

Játék, élmények megosztása, szakmai 
következtetések 

1 óra 

Zárás, egyéni pozitív üzenetek, 
elvárások áttekintése, ismeret 
profil változás nyomon követése 

Interaktív irányított csoport munka 1 óra 

 


