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Sajátos oktatásszervezési körülmények
Heti 2 órás bontás, kivéve az önkéntes projektmenedzsment és az önkéntes tanulási folyamata
rész, ahol tömbösítésre van szükség
A kurzus célja
Ismerje az önkéntesség fogalmát, a hozzá kapcsolódó hazai és nemzetközi viszonyrendszert:
jogi, társadalmi és gazdasági vonatkozásban.
A hallgató a képzés során számos olyan személyiséget gazdagító élményt és tevékenységet
tapasztaljon meg, amiket a saját életében és munkájában is sikerrel kapacitálhat.
A kurzus megalapozza a szabadidő-eltöltésének, értékproduktív megszervezésének,
kivitelezésének elméleti és gyakorlati ismereteit.
Alkalmat ad egy önkéntes projektben való aktív közreműködésre, és az ezzel együtt járó
tanulási folyamatban való részvételre, melynek során tudatosul az önkéntesség hosszú távú,
jótékony hatása az egyén személyiségfejlődésére és szakmai életére.
A kurzus további célja, hogy megismerjék az európai kultúra fontosabb önkéntes gyermek és
ifjúsági szervezeteinek, köztük a nagyhagyományú cserkészetnek pedagógiai alapjait,
változatos és gazdag tevékenység-repertoárját.
A hallgató köteleződjön el az önkéntes tevékenységben való részvétel mellett, melyet egy
pozitív, életvezetést gazdagító tevékenységként fog fel.
Tanulási eredmények, fejlesztendő kompetenciák
Ismerje:
az önkéntesség, ill. az önkéntes aktivitás fogalmát és a hozzá kapcsolódó jogszabályi hátteret
(magyarországi egyesülési törvény, önkéntes törvény, Európai uniós irányelvek,
dokumentumok), valamint az önkéntes tevékenységek típusait, nemzetgazdasági, társadalmi
jelentőségét hazai és nemzetközi viszonylatban.
az önkéntességgel foglalkozó legjelentősebb programokat, szervezeteket hazai és nemzetközi
szinten
az önkéntes tevékenységek motivációs hátterét az egyéni szakmai fejlődési lehetőségek
tükrében
az önkéntes tevékenységhez kapcsolódó értékeket,
az önkéntes tevékenységben rejlő tanulási lehetőségeket,
az önkéntes tevékenység által fejleszthető kompetenciákat

azokat a csatornákat, amelyeken keresztül tudomást szerezhet azokról az önkéntes
programokról és lehetőségekről, amelyek a leginkább illeszkednek a személyes és/vagy
szakmai tevékenységéhez
a fontosabb közösségfelfogásokat
az önkéntes projektmenedzsment alapjait,
a hazánkban működő önkéntes gyermek-, serdülő-, ifjúsági szervezeteket.
Legyen képes
saját tanulási folyamatának önálló, hatékony irányítására,
felismerni azokat a társadalmi problémákat, amelyek orvoslásához hozzájárul az önkéntes
munka,
azonosítani azt/azokat a társadalmi csoportot/csoportokat, amelyhez tartozik és egyéni
elköteleződés esetén hajlandó önkéntes tevékenységben való részvételre.
azonosítani az önkéntes tevékenység értéknövelő hatását a munkaerőpiacon.
eligazodni az önkéntességgel foglalkozó intézmények között
értelmezni az önkéntes tevékenységet az egyén, és a társadalom szempontjából.
önkéntes tevékenységet sikeresen megvalósító konstruktív kommunikációra,
felismerni az egyéni és a kollektív felelősségvállalás fontosságát
létrehozni és fenntartani önkéntes gyermek-, serdülő- és ifjúsági (szabadidő)közösségeket
Köteleződjön el
az önkéntes állampolgári szerepvállalás iránt,
önkéntes közösségek fenntartására, működtetésére
tartsa a társadalmi sokszínűséget és az emberi jogokat, különös tekintettel a közösségek
önkéntes szerveződésére.
A képzési célkitűzések - a felsoroltakon túl - az alábbi szakmai kompetenciák által valósulnak
meg:
• Rendelkezik az önkéntes munka és szabadidős kultúra alapozó - és szakismereteivel.
• A gyakorlatok során megszerzett és interiorizált ismereteit a képzési céloknak
megfelelően kapacitálni tudja.
A kurzus tartalma, témakörei
Az önkéntesség fogalma
‐
‐
‐
‐

az önkéntes segítés története
az önkéntesség fogalma, kritériumai: nemzetközi szervezetek definíciói, nemzeti
szabályozások
az önkéntesség fogalmának átalakulása
az önkéntesség elvének érvényesülése civil közösségek létrehozásában, megválasztásában,
működtetésében és elhagyásában

Az önkéntes aktivitás típusai
‐
‐
‐

az önkéntes tevékenységek csoportosítása (kik, hol és milyen feladatokat látnak el)
a hazai önkéntesség mértéke és jellemzői
az európai önkéntesség mértéke és jellemzői

Önkéntesség az egyén szempontjából- az önkéntesség, mint tanulási folyamat
‐
‐
‐
‐
‐
‐

az önkéntesek motivációi
az önkéntessé válás folyamata
nem-formális tanulási lehetőségek az önkéntességben
az önkéntes tevékenység hatása az önkéntesre: önismeret, közösségben betöltött szerepek
az önkéntesség, mint a szabadidő eltöltésének hasznos módja
a tanulási folyamat segítésének eszközei: Youthpass tanúsítvány, mentor, képzés

Önkéntes projektmenedzsment alapjai
‐

az önkéntes fogadásának folyamata- egy önkéntes projekt megvalósításának legfontosabb
lépései

‐
‐

az önkéntes szerepe és feladatai a szervezeten belül
az önkéntes tevékenység értékelése és elismerése

Önkéntesség intézményi keretei, jogi szabályozása Magyarországon
‐
‐
‐
‐

hazai önkéntes szektor fő szereplői
hazai önkéntes programok
hazai jogi szabályozás: önkéntes törvény és annak értékelése
hazai jogi szabályozás: egyesülési törvény, civil törvény

Önkéntesség a nemzetközi térben
‐
‐
‐

az Európai Unió Önkéntességhez kapcsolódó politikája
Az önkéntesség európai éve: 2011 - háttere, jelentősége
nemzetközi önkéntes programok: fókuszban az Európai Önkéntes Szolgálat

Önkéntesség gazdasági és társadalmi jelentősége
‐
‐
‐
‐

Az önkéntesség gazdasági értéke
Az önkéntesség szerepe a munkanélküliség csökkentésében
Az önkéntesség szerepe a társadalmi integráció és kohézió megteremtésében
vállalati önkéntesség

Az önkéntesség kihívásai
‐
‐

népszerűsítés és elismertetés
az önkéntesség jövője

Érzelmi intelligencia és önismeret
‐ Az érzelmi intelligencia elmélete. Az érzelmi intelligencia, mint az életrevalóság
alapja. Az életvezetés hatékonyságát meghatározó képességek
‐ Önismeret- Önelfogadás. Énkép és önértékelés fejlesztése. Személyes értékeink
‐ Az önbizalom és az önértékeléssel kapcsolatos ismeretek Levente Péter kutatásaiban.
‐ Empátia, kommunikáció, kooperativitás, konfliktusok. Az elfogadás és a befogadás
szerepe.
Jellem és altruizmus - A jellemnevelés alapjai, módszerei és lehetőségei,
‐ A „pedagógiai érték” elmélete. A jellem. A jellemnevelés szerepe
‐ Az önkéntes gyermek- serdülőszervezetek, ifjúsági szervezetek hagyományai és jelene
az európai kultúrában és hazánkban. A 4H. A cserkészet, mint nevelő tevékenység.
Jellem és altruizmus elvei a cserkészetben
‐ A cserkészmódszer - az őrsi (kisközösségi) rendszer, a folyamatos, hasznos, ösztönző és
vonzó programok, a törvények és a fogadalom, valamint a cselekedve tanulás különös tekintettel a népi hagyományokra és a magyar kultúrára
‐ Gyermekbarátok, úttörők, Magyarország Felfedezői, Szent László Szövetség, Fiatal
Sasok, Zöld Szív Mozgalom, egyházi közösségek, szerveződések
Alkalmazott pszichológia
‐ Személyiségtípusok. Az iskoláskor társas kapcsolatának jellemzői, a romantika szerepe.
A serdülők pszichológiája
‐ A közösség jellemzői és szerepe az egyén életében. Közösségszervezés-közösségépítés.
‐ A szeretet fogalma és szerepe az életvezetésben, az egészségmegőrzésben Az előítéletek
és stigmatizáció, valamint a befogadás és az elfogadás jellemzői. „Ha megdobnak
kővel, dobd vissza kenyérrel!” avagy a kognitív disszonancia elmélete.
‐ A család. A gyermekek szabadidő-eltöltési szokásainak problémái. A
szenvedélybetegségek.
Nevelésfilozófia
‐ Viktor E. Frankl és a logoterápia. Az emberi méltóság alapjai – a gondolkodás, a
tudatosság és a felelősség, valamint a szeretet, az alkotás és a szenvedés kérdései.
‐ A döntés fogalma és szerepe. Az akarat és szerepe az életvezetésben.
‐ A transzcendencia, helye és motívumai az egyén értékproduktivításában. Az intuíció
szerepe. A rítusok, hagyományok, ünnepek és szokások szerepe

‐ A mese és a „MAGATARTÁSKULTÚRA” szerepe, feladatai és lehetőségei a
nevelésben Levente Péter kutatásai lapján
Tervezett tanulási tevékenységek, tanítási módszerek
előadás (elmélet), magyarázat, beszélgetés , internetes kutatómunka, ajánlott olvasmányok
önálló vagy kiscsoportos (páros) feldolgozása, referátum
tréning az önismeret- EQ blokkhoz
kiscsoportos tevékenység (önkéntes programok), szituációs játék (önkéntes projekt
megvalósítása és annak körülményei), filmvetítés, interjú-készítés
gyakorlati lehetőség egy önkénteseket foglalkoztató szervezetnél- egyéni konzultációs
lehetőséggel
Követelmények, értékelés
Szóbeli vizsga és gyakorlati jegy együtt adja a végső osztályzatot
Szóban az önkéntességnek, mint a szabadidő-szervezés egyik értékteremtő megvalósításának
ismereteiről kell számot adni, a gyakorlati jegy pedig tartalmaz egy beadandó feladatot,
amelyet a tervező munka után egy működő szervezetnél meg kell valósítani. A teljesítés
munkaformája egyéni és csoportos munka is lehet.
Az értékelés szempontja az ajánlott olvasmányok „bőségkosarából” való indokolt választás.
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