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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Közösségfejlesztés gyakorlati tevékenységei (továbbiakban: Képzés)
(felnőttképzési engedélyszám: E-000954/2014/D008)

A Közösségfejlesztők Egyesülete felnőttképző intézmény (felnőttképzési engedélyszáma:E000954/2014) (továbbiakban: Képző), a 2013. évi LXXVII. felnőttképzésről szóló törvény
szerint a képzésben résztvevővel (továbbiakban: Résztvevő) a képzés megkezdése előtt, a
képzés első napján felnőttképzési szerződést köt. Az alábbi képzési tájékoztató a
felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
A képzést a Résztvevő finanszírozza. A képzés egy főre jutó költsége: 58.000 Ft.-, amely
tartalmazza a képzés valamennyi költségét. A költség befizetésének dátuma: 2018. március
1.
Amennyiben a képzésre jelentkező, a képzés megkezdését megelőző 5 napon belül nem jelzi
elállási szándékát a képzésen való részvételtől, a képzési költséget köteles megtéríteni 15
napon belül a Képző számára.
Képzés időpontja: 2019. március 1 – 2019. március 3
Képzés kezdési időpontja: 2019. március 1. Zárása: 2019. március 3.
A képzéshelyszíne: 1074 Budapest, Szövetség utca 35. (Közösségfejlesztők Egyesületének
irodájában található tanterem)
A képzés bementi feltétele, az érettségi vizsga. A képzésre kérjük az előzetes végzettséget
igazoló bizonyítványt hozza magával.
A képzés óraszáma: 24 tanóra, ebből elmélet 10 tanóra, gyakorlat 14 tanóra. Az elméleti és
gyakorlati órák egymástól nem válnak el, a különválasztás a képzési módszerek
különbözőségét jelenti.
A megengedett hiányzás mértéke: 20%, 5 tanóra
A képzés tananyagegységei:
1.tananyagegység: A saját helyzet elemzése
2.tananyagegység: A saját helyzet megértése – helyzetfeltárás
3.tananyagegység: A közösségfejlesztési folyamat
4.tananyagegység: Konfliktus a közösségi folyamatokban
5.tananyagegység: A közösségi tér

A képzés célja és kimeneti komptenciái: A képzés alapvető küldetése, hogy a képzésben
résztvevők tisztán lássak azokat a módszereket és eszközöket, amelyeket a
közösségfejlesztés folyamatában használni tudnak.
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes lesz arra, hogy:
a közösségfejlesztési folyamatban használandó különböző eszközökből és módszerekből
kiválassza a közösség számára legmegfelelőbbet.
A képzésben résztvevő képes: azonosítani a helyi települési-közösségi problémákat;
alkalmazni a problémákra közösségi megoldásokat; embereket megszólítani, aktivizálni,
bevonni a közösségi folyamatokba; megfogalmazni közösségi együttműködések, programok,
folyamatok megtervezését és levezetését.
Az 1. tananyagegység ismereteinek elsajátítása során a résztvevők fókuszálnak önmaguk,
célcsoportjuk, szakmájuk bemutatására. A változás megfogalmazására.
A résztvevők a 2. tananyagegység elvégzése után tisztába lesznek azzal, hogy mi is történt
velünk? A rendszerváltás hatása a helyi közösségre: a kirekesztettség, megosztottság példái;
ellentétek, szembenállások, konfliktusok; hogyan tudnánk ezen változtatni? Közös
helyzetfeltárás (érintettek + szakemberek).
Min kellene változtatni és hogyan?
A 3. tananyagegység végére a résztvevő képes lesz mozgások létrehozására a településen –
mint lakosság megszólítása, bevonása – aktivizálása, problémák felismerése, közösségi
megoldások - partnerkapcsolatok létrehozása a
közös gondolkodásra. A helyzet, a közösség késztetéseinek és véleményének feltárására,
közösségi tervezés lebonyolítására.

A résztvevő a 4. tananyagegység végére képes lesz válaszreakciók kidolgozására a
konfliktusok megoldása céljából. Megismeri a különböző vitarendezési formákat: elkerülés,
önkényes megoldás, kétoldalú tárgyalás , facilitáció (tárgyaláskönnyítés, tárgyalássegítés),
mediáció (közvetítés), arbitráció (döntőbíráskodás), választott bíráskodás, pereskedés
(ítélkezés).

A résztvevő az 5. tananyagegység végére képes lesz a közösségi színterekbe közösségi
megoldásokat keresni, közösségi szolgáltatásokat megtervezni és felépíteni.

A képzés ütemezése
1. nap 2019. március 1.

időbeosztás

12,00 – 13,00
13,00 – 14,30
14,45 – 16,15
16,30 – 18,00
18,15 – 19,45

téma

időtartam
tanóra
(45 perc)

A képzés indítása, keretek átbeszélése, szerződéskötés stb.

A saját helyzet elemzése
A saját helyzet megértése - helyzetfeltárás
A saját helyzet megértése – helyzetfeltárás
A saját helyzet megértése - helyzetfeltárás

2 óra
2 óra
2 óra
2 óra

2. nap 2019. március 2.

időbeosztás

9,00 – 10,30
10,45 – 12,15
13,00 – 14,30
14,45 – 15,30
15,45 – 16,30

téma

A közösségfejlesztési folyamat
A közösségfejlesztési folyamat
A közösségfejlesztési folyamat
A közösségfejlesztési folyamat
Konfliktus a közösségi folyamatban

időtartam
tanóra (45
perc)
2 óra
2 óra
2 óra
1 óra
1 óra

3. nap 2019. március 3.

időbeosztás

8,00 – 9,30
9,45 – 11,15
11,30 – 13,00
14,00 – 15,30

téma

Konfliktus a közösségi folyamatban
A közösségi tér
A közösségi tér
A közösségi tér

időtartam
tanóra (45
perc)
2 óra
2 óra
2 óra
2 óra

A résztvevők előrehaladásukról a képzés végén adnak számot csoportos beszélgetés
formájában a képzésen elhangzott témákról.
A képzés sikeres elvégzésének feltétele, hogy a résztvevő a tanórákon aktívan és
konstruktívan vegyen részt, a számonkérést, amely a záró csoportos beszélgetés megfelelő
szinten teljesítse, illetve a hiányzása ne haladja meg a megengedett mértéket, amely 5
tanóra.
A képzés végén a résztvevők tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány munkakör betöltésére nem
jogosít.

