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Közösségszervezés alapfokon (E-001104/2015/D013) 

 
30 órás csoportos képzésünket olyan, minimum középfokú végzettséggel rendelkező személynek 

ajánljuk, aki ifjúsági és ifjúsági önkéntes közösségeket szervez, vezet, koordinál, vagy ezzel kíván 

foglalkozni. A képzésben részt vevők megismerik az ifjúsági kultúra és kultúraközvetítés alapjait és 

gyakorlatát, az ifjúsági közösségszervezés és humánfejlesztés alapjait, a közösségfejlesztés és a 

közösségi fejlesztés gyakorlatát, a motivációs technikákat, valamint program- és rendezvényszervezési 

ismereteket szereznek, és bepillantást nyernek a közösségszervezés tervezési és szervezési feladataiba. 

Képzést sikeresen elvégzők számára tanúsítványt állítunk ki. 

A képzés célja: olyan személyek ismereteinek bővítése és készségeik fejlesztése, akik ifjúsági és ifjúsági 

önkéntes programokban részt vevő fiatalokat (14-25 éves korosztály) kívánnak összefogni, vezetni egy 

adott program megvalósulása érdekében. A résztvevők a képzés során olyan ismereteket és készségeket 

sajátítsanak el, amelyek segítségével képessé válnak hatékonyan szervezni a közösségeket, és kreatívan, 

hatékonyan támogatni azok működését. További cél, hogy a résztvevők váljanak képessé a közösségekbe 

beérkező és az onnan kikerülő információk, igények gyűjtésére, értékelésére és szelektálására, valamint 

tudják képviselni csoportjuk érdekeit, véleményét. A képzés során fejleszteni fogjuk a résztvevőknek a 

közösségi művelődés és az ifjúságsegítés területén szükséges tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve 

animátori, koordinátori készségeiket. 

A képzés célcsoportja: Minden olyan középfokú végzettséggel rendelkező személy, aki ifjúsági és ifjúsági 

önkéntes közösségeket szervez, vezet, koordinál, vagy ezzel kíván foglalkozni és még nem rendelkezik a 

területen tanulmánnyal. 

Képzési idő: 30 óra, 3 egymást követő napon (7 óra elmélet, 23 óra gyakorlat). Megengedett hiányzás 

mértéke: -. A teljesítmény ellenőrzésének és értékelésének módja a felnőttképzési szerződésben 

meghatározott. 

A képzés formája: csoportos képzés, maximum 20 fős csoportban. A képzéshez kapcsolódó – 

választható - szolgáltatás: előzetes tudásmérés. Amennyiben igénybe kívánja venni, kérjük jelezze a 

rita.zambo@erifa.hu emailcímen. 

Tananyagegységek: 

- Ifjúsági kultúra és kultúraközvetítés alapjai (5 óra) 

- Ifjúsági közösségszervezés, közösségfejlesztés és közösségi fejlesztés (15 óra) 

- Program- és rendezvényszervezés a gyakorlatban (5 óra) 

- Tervezési és szervezési, valamint motivációs feladatok a közösségszervezésben (5 óra) 

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány. 


