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Sajátos oktatásszervezési körülmények: két féléven keresztül 1X2 óra szeminárium, a
kurzus csoportlétszáma a tanítási módszerek miatt 12-16 fő között ajánlott.
A kurzus célja
A kurzus általános célja az olyan ismeretek nyújtása, amelyeknek birtokában a
hallgatók képessé válnak a fiatalok egyéni és közösségi kompetenciáinak, kreativitásának
fejlesztésére, amely az önkifejezés, önmegvalósítás, önfejlesztés, öngondoskodás,
önérdekérvényesítés, önfegyelem, érzelmi stabilitás, kompetenciáinak fejlesztésén alapul.
Hangsúlyozottan támogatni kell a saját értékeik és viselkedésük felismerésében azokat a
fiatalokat, akik ifjúságsegítő képzésben vesznek részt. Ez a folyamat alkalmas arra, hogy az
ifjúságsegítő
pályaválasztási
motivációjának
tisztázására,
a
pozitív
attitűd
kialakítása/megerősítése megtörténjen. A hallgatók társadalomtudományi gondolkodásának,
szociális érzékenységének és értéktudatos szemléletének fejlesztése. A kreativitásban fontos
szerepet játszó gondolkodási folyamatok megismerése, megtapasztalása. A hallgató
megismertetése az egészségmegőrzés és egészségfejlesztés egyéni, társadalmi és intézményes
biztosításának lehetőségeivel és módjaival. Az egészség, mint komplex fogalom, valamint az
életmód alapvető kérdéseinek megvilágítása. Alapvető elsősegélynyújtási és járványtani
ismeretek elsajátíttatása és begyakorlása.
Tanulási eredmények, fejlesztendő kompetenciák
Ismerje:
az önismeret-fejlesztési és önvédelmi technikákat,
az ifjúsági korosztály egészséges személyiségfejlődését veszélyeztető körülmények
megelőzésének és korai felismerésének, esetleges korrekciójának lehetőségeit és
módszereit,
a káros szenvedélyek kivédésének lehetőségeit;
az ifjúsági korosztály fejlődésének egészségszempontú támogatásának lehetőségeit, és
alkalmazza az elsajátított módszereket.
Legyen képes
képes legyen az alkalmazkodásra, továbbá képes legyen a felelősségvállalásra,
hatékony célok megfogalmazására, megküzdési és problémamegoldó képességének
fejlesztésére;

alkalmazni a szükségletek és az erőforrások feltárásának módszereit, tudja értelmezi
az emberi szükségleteket és a szükséglet-kielégítés hiányait;
legyen érzékenységre a szolgáltatást igénybe vevő problémára, és képes legyen
támogatni a szocializációs, életvezetési és mentálhigiénés nehézséggel küzdő
fiatalokat a tanácsadások és szolgáltatások igénybevételében;
támogatni a fiatalok önkifejezési törekvéseit;
az egészség fogalmának komplex értelmezésére, az életmódot befolyásoló tényezők
felismerésére;
a tényezők jelenléte és hatásai közötti összefüggések megállapítására.
alapvető elsősegélynyújtási ismereteinek alkalmazására.
Köteleződjön el:
az önkifejezés, önmegvalósítás, önfejlesztés, öngondoskodás, önérdekérvényesítés,
önfegyelem, érzelmi stabilitás, kompetenciáinak fejlesztése iránt.
rendelkezzen reális énképpel, harmonikus identitással, a motiváltság megfelelő
szintjével;
legyen igénye a fejlődésre és a változásra
A kurzus tartalma, témakörei
I.
Önkifejezés és Önmegvalósítás
II.
Kreativitás
a. A kreativitás, mint személyes és társadalmi szükséglet
b. A kreativitás, meghatározása, megközelítések, kreatív- innovatív gondolkodás
c. A konstruktív alkotás belső feltételei, flow-élmény
d. A konstruktív alkotás külső feltételei
e. A kreativitást serkentő tevékenységek folyamata és módszerei
f. A kreativitás szerepe az ifjúsági munkában. Tehetségek
III.
Asszertivitás
a. Asszertív viselkedés
b. Agresszív viselkedés
c. Szubmisszív viselkedés
d. Kommunikáció, kommunikációs technikák
IV.
Egészség
a. Az egészség fogalma, egészségmodellek, egészségérték
b. Az egészséget meghatározó tényezők
c. Az ifjúság és az egészség. Az életminőség
d. Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, egészségpromóció- Egészségfejlesztési
színterek
e. Egészségfejlesztési területek- életmód
i. Személyi higiéné
ii. Táplálkozás
iii. Testmozgás
iv. Legális és illegális drogfogyasztást megelőző módszerek és eszközök
v. A lelki egészség védelmére és ennek megőrzésére irányuló módszerek
vi. Kiegyensúlyozott és biztonságos szexuális életre való nevelés, tudatos
családtervezés
vii. Elsősegélynyújtási alapismeretek
f. Öngondoskodás
g. Az egészségfejlesztés és ifjúságsegítés, az ifjúsági egészségfejlesztés
módszertana
h. Egészségtudatos programok

Tervezett tanulási tevékenységek, tanítási módszerek
A kurzus tevékenységei a tréning gyakorlatokra és szituációs feladatokra épülnek,
amelyek során a hallgatók az önismeret fejlesztésén kívül a pedagógiai-pszichológiai
metodikai megoldások változatosságát is átélik. A program a reális énkép kialakulásához,
valamint az önsegítésnek, mint az egyén aktivitásához kötött cselekvés elfogadásához vezet.
A tréning és szituációs játékokat megbeszélés, esetmegbeszélés-elemzés kell, hogy
kövesse, hiszen a gyakorlatok során átélt érzések elemzése, a kommunikáció folyamata, a
választási lehetőségek feltárása, a pozitív-negatív befolyásoló tényezők megvilágítása az
egyéni élményszerzésen keresztül a leghatékonyabb.
A foglalkozások motivációs tevékenységeként, illetve lezárásaként gyakran
alkalmazunk asszociációs háló építésének, valamint az ötletbörze módszerét.
A középiskolás korosztályú diákok életkori sajátosságainak szemelőtt tartásával a
hallgatók szókincsének fejlesztésére, továbbá a különböző nézőpontok ütköztetésére
metodikailag a vita és a bemutatás legalkalmasabb.
A kurzus további célja az, hogy a hallgatók képesek legyenek hiteles, megbízható
információhoz jutni, ezáltal a tanácsadások és szolgáltatások igénybevételét elősegíteni.
Ehhez a kompetenciafejlesztéshez az elsődlegesen kiemelt, azaz a tréninggyakorlatokat és
szituációs játékokat ajánljuk, valamint a forráselemzés módszerét.
Követelmények, értékelés
Portfolió-készítés, amely tartalmaz
- egyéni fejlődési tervet-önmegvalósításra, önkifejezésre, öngondoskodásra,
kreativitásra, asszertivitásra és az egészségi állapotra vonatkozóan
- a fejlesztés/fejlődés eléréséhez szükséges lépések megfogalmazását (konkrét lépések,
határidő, hogyan és kiket von be stb.)
- fényképes dokumentációt a folyamatról
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