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 „MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM” 
 

 

MEGHÍVÓ  
15 ÓRÁS „RÖVID KÉPZÉSRE” 

 
Kedves Kollégák! 
 
Tisztelettel meghívjuk Önt és Kollégáit a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 sz. Mentor(h)áló 2.0 Program keretein 
belül a következő 15 órás képzésünkre. 
 
A képzés címe: Állampolgári nevelés és kompetenciafejlesztés az általános és középiskolában 
 
A képzés időpontjai és helyszínei: a 15 órás képzés 2 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint: 

1) időpont: 2015. május 22. (péntek) 1400 – 1930 – helyszín: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tamási Áron 
Klub (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.) 

2) időpont: 2015. május 23. (szombat) 800 – 1730 – helyszín: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tamási Áron 
Klub (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.) 

 
A képzést vezeti: Dr. Jancsák Csaba főiskolai docens 
 
A képzés rövid bemutatása: 
A nemformális módszertan alapján álló képzés az elméleti információnyújtáson túl, az érzékenyítés és a kooperatív 
technikák alkalmazásával az ismeret szintjétől a jártasság szintjéig viszi el a résztvevőket. 
A képzés a NAT-ban megfogalmazottak szerint a következőket állítja fókuszába: az állampolgári ismeretek kialakítása, 
tudatosítása, fejlesztése; a társadalmi igazságosság, méltányosság és szolidaritás értékeinek tudatosítása; a 
társadalmi, problémák iránti érzékenység megteremtése; a demokratikus intézményrendszer működésének 
megértése. A képzést elvégző személy alapvető tudással rendelkezik a társadalmi és csoportközi folyamatokról, a 
demokrácia működéséről, valamint gyakorlatban alkalmazható ismeretekkel rendelkezik a demokratikus 
kompetenciák, a szociális kompetenciák és az aktív állampolgári kompetenciák nem-formális módszertan alapján álló 
fejlesztéséről.  
 
A képzés tervezett témái: 

1. Bevezetés. Csoportmegbeszélés 
2. Egyén, csoport, kiscsoport 
3. Közösség, kiscsoport képviselete egy nagyobb csoportban 
4. Vezetés és kommunikáció, meggyőzés és meggyőzetés, A meggyőzés csapdái 
5. A társadalmi értékek világa  
6. Igazságosság, méltányosság, szolidaritás 
7. Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód 
8. Az asszertív érdekérvényesítés 
9. A társadalmi részvétel 
10. A konfliktus, a demokráciadeficit – és a társadalmi részvétel 
11. A demokrácia létrája  
12. A fiatalok viszonya a demokráciához, a demokratikus intézményekhez  
13. A fiatal, mint jogbirtokos, és mint polgár – problematikák, szituációk, gyakorlatok 
14. A demokratikus részvétel szinterei – problematikák, szituációk, gyakorlatok 
15. A fiatalok aktív participációja – problematikák, szituációk, 

gyakorlatok 
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FONTOS: A képzésen való részvételről (15 óra) a résztvevők igazolást kapnak, mely a 277/1997. (XII.22.) Korm. 
rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők 
juttatásairól és kedvezményeiről 5. § (1) (3) c) (6) pontjai alapján elszámolható (a kötelező hétévenkénti pedagógus 
továbbképzés 120 órájának 25 százaléka mértékéig).  
 
A jelentkezés módja és ideje: 

 a jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon e-mailben a jancsak@jgypk.szte.hu címre várjuk 
 jelentkezési határidő: 2015. május 20. (szerda) 17.00 (kérjük a határidő betartását) 
 minden intézményből 1 jelentkezési lapot várunk, amelyen az intézmény összes jelentkezője szerepel  

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 


