
 

 

 

 

 

Komplex ifjúsági fejlesztések–Új Nemzedék Újratöltve 

EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 

„FIATALOK EGYMÁSÉRT” – KORTÁRSSEGÍTŐK FELKÉSZÍTÉSE 
30 ÓRÁS ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉS 

 
 

Résztvevői tájékoztató 
 

Felnőttképzési engedély száma: E-001104/2015/D012 
 

A képzés időpontja: 2018. június 8-10. (péntek-vasárnap) 

       Érkezés: június 8-ná 9 óra 

       Távozás: június 10-én 17 óra 

A képzés helyszíne: Pannon Egyetem Központi Kollégium (8200 Veszprém, Egyetem u. 12.). 

A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák: 

- Fejlődik a helyzetfelismerés, az együttműködési készség és a problémamegoldás, kialakul a tudatos 
segítői attitűd. 

- Kialakul a motivációs eszközök alkalmazására való képesség a kortársközösségek hatékony 
működtetése érdekében. 

- Kialakul a megfelelő segítőszerep és módszer megválasztásának képessége. 

- Fejlődik az együttműködési készség és a döntéshozatali képesség 

- Kialakul a korosztályra érvényes és jellemző speciális asszertív kommunikációs technikák 
alkalmazására való képesség, ezáltal a konfliktushelyzetek hatékony feloldásának és a kortársak 
közötti mediálás, közvetítés képessége. 
 

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: 
Alapfokú végzettség (általános iskola 8. évfolyam/lezárt általános iskolai tanulmányok). 
  



 

 

 

 

 

A képzésben való részvételről tanúsítványt adunk ki. 
 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 
- a belépési kritériumoknak való megfelelés; 
- képzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. 

 
Oktatók: 
Dér Attila - adott szakterületen (ifjúságszakmai tapasztalattal rendelkező és kortárssegítésben jártas) 
gyakorlattal rendelkező tréner bevonásával valósul meg. 
 

A képzés technikai részletei: 

- A csoport létszáma:  15 fő. 
- Elhelyezés: 2 ágyas szobákban 
- Óraszám:    30 óra (11 óra elmélet, 19 óra gyakorlat). 
- A képzés időbeosztása:  1. nap 9:00-17.30 óráig, 2. nap 17-19.30 óráig, 3. nap 9-17 óráig-  1,5 

órás blokkok, több szünettel.  
- A résztvevőkkel/törvényes képviselővel képzési szerződést kötünk. 
- Kérjük, hogy a végzettséget igazoló okiratok/okmányok másolatát (alapfokú iskolai 

bizonyítvány) küldjék el a felnottkepzes@unp.hu e-mail címre, vagy a másolatot adják oda a 
Közösségi Tér vezetőjének. (törvényi szabályozás alapján a képzési dokumentáció része). 

- Ellátás:  teljes ellátás (reggeli, ebéd, vacsora) 
- Szállás és utazás: a szálláshely megegyezik a képzés helyszínével, a programok  a Veszprémi 

Érseki Hittudományi Főiskolán zajlanak (8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.). További részletek a 
főiskoláról és a kollégiumról az intézmény hivatalos honlapján érhetők el: 
https://www.vhf.hu/fomenu/szervezeti-felepites/kollegium . 

- Útiköltség-térítést kizárólag jegy és számla ellenében tudunk biztosítani, ezt szintén a 
Közösségi Tér vezetőjének adják le! 
Az útiköltség térítéséhez az alábbi címre szükséges számlát kérni: 
Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 49. 

A képzés 100%-ig pályázati forrásból finanszírozott, a résztvevők számára térítésmentes! 
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A helyszín megközelítése: 

 

 

 

Pannon Egyetem Központi Kollégium 
8200 Veszprém, Egyetem u. 12., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Képzési tematika 

Dátum 
Követelménymodul 
megnevezése 

Óraszáma 
elmélet 

Óraszáma 
gyakorlat 

Óraszáma 
összesen 

Helyszín 

2018.06.01. 
(péntek) 

Személyes és társas 
kompetenciák feltérképezése, 
serdülőkori jellemzői és 
fejlesztésének lehetőségei. 

2 3 5 

Veszprémi Érseki Hittudományi 
Főiskola 
8200, Veszprém, Jutasi út 18/2. 

Az eredményes kommunikáció. 1 3 4 

2018.05.02. 
(szombat) 

A konfliktuskezelés és a 
problémamegoldás alapjai. 

2 4    6 

Veszprémi Érseki Hittudományi 
Főiskola 
8200, Veszprém, Jutasi út 18/2. 

A kortárs segítségadás területei 
és lehetőségei. 4 5 9 

2018.06.03. 
(vasárnap) 

A közösségépítés és 
csoportvezetés alapjai. 

2 4 6 

Mindösszesen:  11 19    30 

 
 
Kapcsolattartás: 
E-mail:  felnottkepzes@unp.hu 
 

 
Szeretettel várjuk a képzésen! 
Az Új Nemzedék Központ felnőttképzési csoportjának munkatársai nevében 

  

                                             Dr. Sebestyén József 
                                    felnőttképzési szakmai vezető 
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