
A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület képzést hirdet kortárs szenior csoportvezetők
számára. A kurzus fő célja az idősödő hazai társadalomban az olyan időskorú csoportvezetők
kiképzése, akik a képzés után visszatérve saját környezetükbe saját csoportokat tudnak
kialakítani az idősképzés területén.
Várunk minden olyan nyugdíjas korban lévő, elsősorban 50 éves kor feletti jelentkezőt, aki
aktívnak érzi magát, és nyitott a csoportvezetéssel és időskori életminőség javításával
kapcsolatos új ismeretek befogadására, és úgy érzi, hogy ezeket az ismereteket tovább is tudná
adni saját kortársai számára.

KORTÁRS SZENIOR CSOPORTVEZETŐK
KÉPZÉSE

A kurzus fő cél ja az idősödő hazai társadalomban az
olyan időskorú csoportvezetők kiképzése, akik a
képzés után visszatérve saját környezetükbe saját
csoportokat tudnak kialakítani az idősképzés
területén.

Idősként életvidáman, egészségesen, hasznosan

A képzés tartalma:
- Csapatépítés, csoportjel lemzők, csoportmechanizmusok
- Résztvevői vezetés, csoportműködés/csoportdinamika
- Vezetői identitás és stílusok
- Kommunikációs helyzetek, a csoportvezető kommunikációja
- Igényfelmérés a helyi idős korosztály körében
- Az időskori tanulási aktivitások/programok sikerének alapelemei
- Gerontológiai megoldások idősek aktivizálására, időskorúak képzési modelljei
- Beszélgetésvezetés az időseknél, memóriafejlesztés és mozgásgyakorlatok sajátosságai
- Fejlesztési programtervezés, tematikafejlesztés szeniorkorúak számára
- Szenior programok megvalósítása

A képzés 5 alkalmas (alkalmanként 2 nap, 16 óra) továbbképzést jelent, melyre Szegeden és Békéscsabán kerül sor.
Kérjük, hogy a képzésre olyanok jelentkezzenek, akik vállalják az egész képzésen való részvételt, és kötelezettséget
vállalnak a képzés utáni önkéntes csoportvezetés megvalósítására.
A képzés a Szeged-Csanádi Egyházmegye támogatásával valósul meg, a résztvevőknek csak saját utazási költségét kell
fizetnie.

Jelentkezési határidő: 2015. november 17.

A képzés időpontjai:

Érdeklődni és további információt kérni az alábbi címen és telefonszámon lehet:
Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület - info@kife.hu; 06 (62) 426-785

Jelentkezési lap letöltése

Szegeden
2015. 12. 7-8. (hétfő-kedd)
2016. 01. 11-12. (hétfő-kedd)
2016. 02. 15-16. (hétfő-kedd)
2015. 03. 7-8. (hétfő-kedd)
2015. 04. 11-12. (hétfő-kedd)

Békéscsabán
2015. 12. 9-10. (szerda-csütörtök)
2016. 01. 13-14. (szerda-csütörtök)
2016. 02. 17-18. (szerda-csütörtök)
2016. 03. 9-10. (szerda-csütörtök)
2015. 04. 13-14. (szerda-csütörtök)

http://www.kife.hu/sites/default/files/jelentkezesi_lap_senior_szeged_csanadi.doc



