
  
  

 
Felhívás 

 

„Virtuális praktikák és patikák II. és a Web 2.0” 
 

Kedves Barátaink!  
 
A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete akkreditált felnőttképzési intézmény 
(AL 0670, Felnőttképzési nyilvántartási szám: 06-0008-03) A Nemzeti erőforrás 
Minisztérium Gyermek és Ifjúsági Alapprogramjának (IFJ-GY-12-C-6117) 
támogatással „Virtuális praktikák és patikák II. és a Web 2.0” címmel nem formális 
képzést szervez az alábbi paraméterek alapján. 
 

A nem formális tanulás célja: 
A tervezett programunk lehetőséget kíván teremteni teleházak, IIP-k ifjúsági 
szakembereinek, a gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek 
tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek számára IKT kompetenciájuk 
bővítésére, új ismeretek, készségek elsajátítására, az ifjúsági közösségek megerősítésére, a 
fiatalok társas és egyéni kompetenciáik fejlesztésére, oly módon, hogy a fiatalokat 
felkészítsük a már olykor kiválóan ismert IKT technikákat, hogyan tudják értékteremtő 
formában alkalmazni tudatos felnőtt életre való felkészülés, a társadalmi szerepvállalás során 
a mindennapokban, helyes életvezetésre, munkahelyteremtésre, nyelvtanulásra, stb.  
 

Célcsoport: 14-29 év között 
Elsősorban közvetlen célcsoportként a Kunbaracsi Teleház és IKSZT holdudvarába 
tartozó fiatalokat, környező teleház vezetőket, illetve helyi lakosokat 15 főt várunk akik 
hátrányos településen élnek akik mindamellett, hogy elsajátítják a képzésen hallottakat, 
vállalják, hogy "kovászemberként" a közösségi házban továbbadják a képzés alapgondolatát. 
Közvetett célcsoport, azok a személyek, akik számára a "kovászemberek" hasonló 
képzések, és a szolgáltatások szervezésével otthon átadhatják az itt megszerzett 
ismereteket.  
 

A képzés ideje és időtartama: 2013. március 27., 28., 29.; 3*6 óra= 18 óra, 
naponta 9.00 és 16 óra között 1 óra ebédszünet biztosításával. 
 

A képzés helyszíne:  
Kunbaracsi Teleház, eMOP. 6043 Kunbaracs, Kölcsey F. u. 3. 
 

Hallgatói létszám: max. 15 fő, jelentkezési sorrend alapján  
 

A sikeres részvételt (90 %-os jelenlét szükséges) emléklappal igazoljuk. A képzésen való 
részvétel térítésmentes. 
 
A képzés felépítése és időtartama: 3x6 óra 
 
 
 
 
 



Nap Óra Témakör Előadó Módszer 
1. nap - Tudatos életre való felkészülés - projekt menedzsment, időgazdálkodás 
 9.00 Érkezés, regisztráció, bemutatkozás, 

előzetesen megszerzett tudás és 
elvárások felmérése a képzéssel 
kapcsolatban 

Vincze Andrea  

 10.00 Hogyan menedzseljünk egy 
projektet?  
Ingyenes projekt menedzsment 
segítő eszközök az Interneten. 
Két egyszerűbb, könnyen kezelhető 
projekt menedzsment eszköz 
megismerése.  

Vincze Andrea Nem formális 
tanulás – E-learning 
tananyag 
elérhetővé tételével 
- Blended learning 

 13.00 Ebédszünet   
 14.00- 

16.00 
Egy teszt projekt lebonyolítása 
kiscsoportokban. 

Vincze Andrea Nem formális 
tanulás – E-learning 
tananyag 
elérhetővé tételével 
- Blended learning 

2. nap - Tudatos életre való felkészülés - 6 gondolkodó kalap módszere 
 9.00 A módszer lényegének ismertetése. Vincze Andrea Nem formális 

tanulás 
 12.00 Ebédszünet   
 13.00- 

16.00 
Kis csoportok alakítása. 
Egy teszt probléma megoldása a 
módszerrel a résztvevőkkel. 
Ötletelés, az ötletek 
megvalósíthatóságának vizsgálata a 
módszerrel kis csoportos bontásban. 

Vincze Andrea Nem formális 
tanulás 

3. nap - A tudatos életre való felkészülés - nyelvi kompetenciák fejlesztése 
 9.00 A nyelvtanulás fontosságáról és 

szerepéről. 
A nyelvtanulás módszertana. 
Nyelvtanulási lehetőségek az 
interneten. 

Vincze Andrea Nem formális 
tanulás – E-learning 
tananyag 
elérhetővé tételével 
- Blended learning 

 12.00 Ebédszünet   
 13.00- 

16.00 
Nyelvtanulós közösségi oldalak, 
alkalmazások használata, személyre 
szabása 

Vincze Andrea Nem formális 
tanulás – E-learning 
tananyag 
elérhetővé tételével 
– Blended learning 

 
A jelentkezési lap az alábbi hyperlinken érhető el: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGxsVktxRjNYWDMweEtTaUFxN0h
yNUE6MA#gid=0 
Jelentkezési határidő: 2012. március 22.  A képzéssel kapcsolatban tájékoztatás kérhető 
Hegedűs Lászlóné, kunbaracs@telehaz.hu 
 
Szeged, 2013. február 11. 
 
 

                                          Árgyelán György elnök              Takács Ágnes, projekt vezető 


