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Kinek szól a képzés?
A képzés azoknak a középiskolai tanároknak szól, akik az intézmény közösségi szolgálati tevékenységét segítik, koordinálják.
Mi a jelentkezés feltétele?
A képzésen bármely szakos középiskolai tanár részt vehet. Az alapszintű számítógép-felhasználói ismeretek megkönnyítik a képzés
elvégzését.
Mennyi időt vesz igénybe?
A 60 órás képzés összesen hét jelenléti napból áll, a hatodik nap a terepgyakorlat. A képzés szervezője belátása szerint dönt arról,
hogy hány és milyen hosszú megszakítással tagolja a jelenléti napokat. A fejelsztők elképzelése szerint a 2. és az 5. jelenléti nap
után 1-1 hét szünet van.
Miről szól a továbbképzés?
A továbbképzés a közösségi szolgálat tevékenységéhez kapcsolódó szervezési és lebonyolítási ismereteket mutatja be. Elvi és
gyakorlati kérdésekre egyaránt választ kapnak a résztvevők, tevékenységüket módszertani anyagok, jó példák, esetleírások és
gyakorlati tapasztalatok segítik. A résztvevők az IKSZ alapcéljainak tisztázása során módszertani segítséget kapnak a folyamat
tervezéséhez, megvalósításához és dokumentációjához. Megismerik a jogszabályi hátteret, ötleteket, javaslatokat kapnak a
gyakorlati megvalósításhoz, a tanulók segítéséhez, koordinálásához. A program során lehetőség van az egyedi adottságok,
sajátosságok, problémák figyelembevételére is.
Milyen tevékenységekre épül?
A jelenléti foglalkozások gyakorlatközpontúak, csoportmunkában, az aktív tanulásra építve zajlanak. Esetmegbeszéléseken,
irányított kooperatív csoportmunkában dolgozzák fel a szerepjátékok kapcsán felmerülő kérdéseket. Két intézménylátogatás is
szerepel a programban, a terepgyakorlat során ismerkednek meg a részvevők a közösségi szolgálat megvalósításának
lehetőségével, a szükséges biztonsági eljárásokkal.
Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?
A képzés folyamán a résztvevőknek portfóliót kell összeállítaniuk, mely tartalmazza csoportmunkához kapcsolódó feladatokat, a
közösségi szolgálathoz kapcsolódó dokumentumok, jogszabályok gyűjteményét, útmutatókat, jó gyakorlatokat, a terepgyakorlat
tapasztalati beszámolóját. El kell készíteniük egy min. 5 oldal terjedelmű, az iskola helyi sajátosságait bemutató program-illetve
feladattervet.
Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?
Az óraszám 90%-án való részvétel.
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