Az ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztése
TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0002

Az ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztése című projekt megvalósításában a
KECSKEMÉTI FŐISKOLA, A FOGLALKOZATÁSI HIVATAL
MOBILITÁS ORSZÁGOS IFJÚSÁGI SZOLGÁLAT ÉS A MAGYAR PEDAGÓGIA
TÁRSASÁG működik együtt.
Az ifjúságsegítő képzés tananyagfejlesztése két ütemben történik. A második ütemben
elkészült tananyagok adaptálására lehetőség nyílik a 2011./12. tanévben. Az adaptációhoz
szükséges ismeretek megszerzésére KÉPZŐK KÉPZÉSÉT hirdetünk az alábbi témákban.

KÉPZŐK KÉPZÉSE FELHÍVÁSA
Virtuális ifjúsági munka című tananyag megismerésére
A Foglalkoztatási Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat felelős a képzések
megvalósításáért.

Az FH - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat (Mobilitás) képzést szervez az ifjúságsegítő
képzőhelyek tanárai, oktatói és ifjúsági,- és ifjúsági feladatokat ellátó szervezetek,
intézmények szakemberei számára.
A képzés célja, hogy az ifjúságsegítő képzőhelyek tanárai, oktatói és az ifjúsági szervezetek,
ifjúsági szakemberei:
- átfogó képet kapjanak a fejlesztett tananyag tartalmáról;
- gyakorlati tapasztalatot szerezzenek a tananyag átadása során használt
módszerekről, eszközökről;
- képessé váljanak a projekt során fejlesztett ifjúságsegítő képzések gyakorlati
tantárgyainak a felsőfokú szakképzésben való adaptálására;
- kiemelt figyelmet fordítsanak a nemformális tanulás módszereinek
alkalmazására;
- ismereteket szerezzenek a projekt során megvalósuló fejlesztési folyamatokról;
- felkészüljenek az adaptáció során szerzett tapasztalatok megosztására, és további
fejlesztési javaslatok megfogalmazására.
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A képzés struktúrája:
A képzés összesen 30 órás, ebből 12 óra a csoportos, képzési helyzet és 18 óra a távoktatás
1.
2.
3.

Képzési nap 1. 6 óra
Távoktatás: konzulens támogatásával: 18 óra
Képzési nap 2. 6 óra

A képzés tartalma:
•
•
•
•

Digitális bennszülöttek - fiatalok az információs társadalomban (Az információs társadalom
fejlődése és jellegzetességei; generációs specifikumok)
Ifjúsági munka a digitális közegben (Digitális közeg és az e-részvétel; a digitális közeg
jellegzetességei - emberek és közösségek a virtuális világban; az e-részvétel)
A virtuális ifjúsági munka céljai, feladatai, eszközei és a virtuális ifjúsági munkát végzők
alapszabályai
Virtuális ifjúsági munka a gyakorlatban (e-mail lista, fórumkezelés, azonnali üzenetküldők,
közösségi hálózat, kampányok, vírusmarketing, stb.)

A képzés módszerei:
A távoktatás módszerei: egyéni tanulás elektronikus keretrendszerben konzulens támogatásával, a
tanulás folyamatértékelésével.
A nemformális tanulás módszerei: prezentációval kísért előadás, szituációs gyakorlatok, irányított
beszélgetés, konzultáció, páros és csoportmunka, tematikus műhelymunka kisebb csoportokban,
valamint egyéni munka.
A képzés kimenete: a képzett hallgató jogosítványt szerez arra, hogy a projekt tananyagfejlesztési
fázisában reflektáló-kipróbálóként tanítsa a vonatkozó tananyagot ifjúsági képzésekben, megszerzettfejlesztett kompetenciáit ezen túlmenően szabadon alkalmazhatja képzőmunkája során természetesen a szakmai előírások megkívánta hivatkozásokkal.
A részvétel feltételei:
A jelentkező vállalja mind az 2 képzési napon való aktív részvételt és a távoktatási feladatok önálló,
határidőre való elkészítése.
A képzési létszám min. 10 fő max. 20 fő. A képzést csak abban az esetben tudjuk megtartani, ha a
minimum létszám összegyűlt.
A regisztráció a jelentkezési lap.
A képzés költsége 45.000.- Ft/fő, mely tartalmazza a képzés,a tutorálás és az ebédek díját, amelyet a
Mobilitás a pályázati forrásból fedez. A képzésen való részvétel ingyenes, az utazási költség terheli
a résztvevőt.
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A képzés helyszíne és időpontja:
A képzés 30 órás, mely 2 napos elfoglaltságot jelent, a képzési napok között egyéni felkészülés is
kiegészíti a jelenléti képzési napokat.. A képzésekre országos szinten várjuk a jelentkezéseket, melyet
a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével tehet meg.
Fejlesztett
tantárgy
megnevezése
Virtuális ifjúsági
munka

Időpont

Helyszín

Képzők

I. Képzési nap: 2011.
október 8. 10.00-16.00.

Kecskeméti Főiskola,
Kecskemét, Kaszap u.
6-14.

Székely Levente
(egyeztetés alatt)

Távoktatás: konzulens
támogatásával: 18 óra
II. Képzési nap 2011.
november 19. 10.0016.00

Kecskeméti Főiskola,
Kecskemét, Kaszap u.
6-14.

Székely Levente
(egyeztetés alatt)
Székely Levente
(egyeztetés alatt)

Jelentkezési határidő:
2011. szeptember 29.
Részvételi szándékát a kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével jelezheti.
A jelentkezési lapot a nem-formalis@mobilitas.hu e-mail címre kérjük visszaküldeni.
A jelentkezés elfogadásáról 2011. október 3-ig értesítést küldünk.
Bővebb információ:
Bencze Györgyné Tel..: 061-438-1058

