3. számú melléklet

AZ 55 345 03 0000 00 00 KÖZÖSSÉGI-CIVIL SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS
AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA
I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK
1. A képzés szabályozásának jogi háttere
Az ajánlott szakképzési program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő
felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi
integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM
rendelet, – az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól
szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007.
(V. 21.) SZMM rendelet,
– a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet 7. számú
melléklete,
– a 79/2006. (IV. 5.) Kormányrendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:
– a felsőoktatási intézményben "Hallgatói jogviszony" keretében folytatott képzés
esetén a szenátus határozatait,
– a felsőoktatási intézmény, a szakképző intézmény fenntartója, továbbá a
szakképző intézmény által a képzés folytatására megkötött "Együttműködési
megállapodás"-ban foglaltakat ("Tanulói jogviszony" keretében folytatott
képzésnél),
– a szakképző intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit,
– a gyakorlati képzés megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet
igényeit.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató felsőoktatási intézmény a jelen általános
irányelvekben foglaltak, továbbá az ajánlott szakképzési programban a
tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján elkészíti a képzés dokumentumát.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató szakképző intézmény a jelen általános
irányelvekben foglaltak, továbbá az ajánlott szakképzési programban a
tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján elkészíti a pedagógiai programjának
részét alkotó helyi szakmai programot.

A képzést folytató intézmény a szakmai gyakorlat megvalósítására (a meghatározott
időre) a vonatkozó jogszabályok szerint különböző megállapodásokat köt a gazdálkodó
szervezetekkel.
2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma:
A szakképesítés megnevezése:
Szakképesítések köre:
Elágazások

Ráépülés
Hozzárendelt FEOR szám:

55 345 03 0000 00 00
Közösségi-civil szervező

Nincsenek

Nincs
3910

Képzés maximális időtartama:
Szakképesítés megnevezése
Közösségi-civil szervező

Szakképzési
évfolyamok száma
2

Óraszám
-

3. A képzés szervezésének feltételei
3.1. Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést felsőoktatási intézményben a felsőoktatási
törvényben, szakképzést folytató közoktatási intézményben a közoktatásról szóló
törvény és az "Együttműködési megállapodásban" megfogalmazott, szabályozott
feltételekkel rendelkező pedagógus, oktató szakember láthatja el.
3.2. Tárgyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati oktatást a képző (felsőoktatási intézmény, szakképző iskola)
szervezi meg, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:






tanterem
csoportszoba
könyvtár
számítógép-terem
gyakorlóhely: nonprofit és civil szervezet, helyi, fővárosi, megyei
önkormányzat, közösségi projekt
 oktatási segédeszközök

A gazdálkodó szervezeteknél és intézményekben folyó alkalmazói szakmai
gyakorlathoz szükséges eszközök és felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai
és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A "Hallgatószerződés", "Tanulószerződés" és "Együttműködési szerződés" alapján
végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél a
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Nonprofit Információs és Oktatási Központ Alapítvány és a Közösségfejlesztők
Egyesülete – adott esetben a képző bevonásával – ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a képző és a
gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett alkalmazói gyakorlat
feltételeinek ellenőrzésére is.
A személyi és tárgyi feltételek biztosításánál a befogadó felsőoktatási intézmény
követelményeit kell figyelembe venni.

4. A tanulók/hallgatók felvételének feltételei
Bemeneti kompetenciák
Iskolai előképzettség
Szakmai előképzettség
Előírt gyakorlat
Pályaalkalmassági követelmények
Szakmai alkalmassági követelmények

Érettségi vizsga
-

5. A szakképzés munkaterületei
5.1 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör/foglalkozás

FEOR száma
3910

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb ügyintézők

5.2 A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása
Közreműködik a nonprofit szervezetek alapításával és működésével kapcsolatos
szervezési feladatok jogszerű lebonyolításában.
Kiépíti a helyi kapcsolatrendszert, partnerségi együttműködést épít.
Ösztönzi a lokális részvételt, szakmailag támogatja a helyi cselekvést.
Közreműködik a gazdálkodást érintő döntések előkészítésében, megvalósításában és
ellenőrzésében.
Részt vesz a nonprofit szervezetek szervezeti-vezetési feladatainak ellátásában.
Közreműködik a modern marketing és a public relations nonprofit szervezetekre
specifikált alkalmazásában.
Hazai és nemzetközi projekteket, pályázatokat tervez meg és bonyolít le.
Forrásteremtési technikákat alkalmaz.
Képzéseket, tréningeket szervez, támogatja az élethosszig tartó tanulást.
Segíti a szervezet munkatársai, önkéntesei munkájának koordinálását.
Modern kommunikációs eszközök, csatornák és technikák segítségével ügyviteli
feladatokat lát el.
Alkalmazza az érdekérvényesítő és érdekképviseleti technikákat.
5.3 A szakképesítéssel rokon szakképesítések
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A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
55 343 01
Üzleti szakügyintéző
52 343 02
Biztosításközvetítő
54 345 04 0000 00 00
Nonprofit menedzser

6. A képzés célja
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások
betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki
kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek,
szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).
7. A szakképesítés követelménymoduljai
A 55 345 03 0000 00 00 azonosító számú, Közösségi -civil szervező megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2720-06
Civil társadalom – civil-nonprofit szervezetek
2721-06
Közösségszervezés II.
2722-06
A nonprofit szervezetek menedzselése
2004-06
Projekttervezés és projektmenedzsment
2723-06
Közösségi tanulás és szervezése
2001-06
Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs
feladatok magyar és idegen nyelven
2025-06
Számítástechnikai feladatok
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8. A képzés szerkezete
8.1 A tudásszintmérések tananyagegységei
Követelménymodul
azonosítója
megnevezése

2720-06

azonosítója

2720-06/3
2720-06/4

Időtartam

Szociológiai alapismeretek
Civil társadalom - nonprofit szektor
ismeretek
A nonprofit szervezetek strukturálisműködési jellemzői
EU alapismeretek

szóbeli/írásbeli
szóbeli/írásbeli

30 perc/60 perc
30 perc/90 perc

gyakorlati
szóbeli/írásbeli

leadott
vizsgaproduktum
30 perc/60 perc

Helyi társadalom, helyi politika
A kormányzat és a nem-kormányzati
szervezetek, civil kezdeményezések
közötti együttműködés
A közösségszervezés alapvetése
Munkamódok, módszerek a
közösségszervezésben
A közösségszervezés gyakorlata –
esettanulmányok, terepmunka

szóbeli/írásbeli
szóbeli/írásbeli

30 perc/90 perc
30 perc/60 perc

szóbeli/írásbeli
szóbeli/írásbeli

30 perc/90 perc
30 perc/90 perc

gyakorlati

leadott
vizsgaproduktum

A nonprofit szervezetek jogi
szabályozása
Nonprofit marketing és PR
Szervezet, vezetés, adminisztráció
Közgazdasági alapismeretek
A nonprofit szervezetek gazdálkodása

gyakorlati

leadott
vizsgaproduktum
45 perc/90 perc
45 perc/120 perc
30 perc/60 perc
leadott
vizsgaproduktum

Közösségszervezés II.
2721-06/1
2721-06/2

2721-06/3
2721-06/4
2721-06/5
2722-06

Vizsgatevékenység

Civil társadalom – civilnonprofit szervezetek
2720-06/1
2720-06/2

2721-06

Tananyagegység
megnevezése

A nonprofit szervezetek
menedzselése
2722-06/1
2722-06/2
2722-06/3
2722-06/4
2722-06/5

szóbeli/írásbeli
szóbeli/írásbeli
szóbeli/írásbeli
gyakorlati
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azonosítója

2004-06

Követelménymodul
megnevezése

azonosítója

2004-06/3

Projekttervezés és projektmenedzsment
I. (projektfinanszírozás)
Projekttervezés és projektmenedzsment
II. Pályázatírás
Projektszoftverek

2723-06/1
2723-06/2
2723-06/3
2723-06/4
2723-06/5

Tanulásmódszertan
Bevezetés a pszichológiába
Bevezetés a szociálpszichológiába
Bevezetés az andragógiába
Felnőttképzések tervezése és szervezése

szóbeli/írásbeli
szóbeli/írásbeli
szóbeli/írásbeli
szóbeli/írásbeli
gyakorlati

2723-06/6

A felnőttképzés módszertana és
eszközrendszere

szóbeli/írásbeli

2001-06/1
2001-06/2

Bevezetés a kommunikáció elméletébe
Önismeret, személyiségfejlesztés, sikeres
kommunikáció
Idegennyelvi szakmai kommunikáció
alapjai
Viselkedéskultúra, munkakultúra,
nonprofit etika
Prezentációkészítés

szóbeli/írásbeli
gyakorlati

2004-06/2

2001-06

Időtartam

Közösségi tanulás és
szervezése
30 perc/90 perc
30 perc/60 perc
30 perc/90 perc
30 perc/90 perc
leadott
vizsgaproduktum
45 perc/90 perc

Az üzletvitellel kapcsolatos
személyes és szervezeti
kommunikációs feladatok
magyar és idegen nyelven

2001-06/3
2001-06/4
2001-06/5
2025-06

Vizsgatevékenység

Projekttervezés és
projektmenedzsment
2004-06/1

2723-06

Tananyagegység
megnevezése

írásbeli

30 perc/60 perc
leadott
vizsgaproduktum
120 perc

szóbeli/írásbeli

30 perc/120 perc

szóbeli

30 perc

Számítástechnikai feladatok
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azonosítója

Követelménymodul
megnevezése

azonosítója

2025-06/1

Tananyagegység
megnevezése

Számítástechnikai alkalmazások

Szakmai gyakorlat
Portfólió dolgozat
(záródolgozat)
A szóbeli időtartam tartalmazza a felkészülési időt (15 perc) és a válaszadási időt (15-30 perc).

Vizsgatevékenység

gyakorlati
gyakorlati
gyakorlati

Időtartam

60 perc
leadott
vizsgaproduktum
leadott
vizsgaproduktum
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8.2. Tantervi háló
A 3.a számú melléklet tartalmazza a nappali, esti és levelező tagozatra vonatkozóan
a tannanyagegységek, tantárgycsoportok, tantárgyak elhelyezkedését a tantervi
hálóban. A képzés kreditrendszerben történik. Ha a tanuló/hallgató a tanulmányai
során előírt feladatait eredményesen teljesíti, tanulmányi pontot, azaz kreditet kap a
tantervben előírt értékben. Egy kreditérték 30 munkaórának felel meg, átlagosan
ennyi időráfordítás kell kontaktóra és otthoni munka formájában, hogy teljesíthető
legyen egy kreditértéknyi feladat.
A tanulmányok sikeres befejezéséhez 120 kredit megszerzése szükséges. A
tantervben szerepelnek olyan követelmények is, amelyeknek nincs kreditértéke, de
teljesítésük feltétele a tanulmányok folytatásának, illetve befejezésének (pl. nyári
szakmai gyakorlat, szakszeminárium, záró dolgozat konzultáció). Ezek a tantervben
kritérium feltételként szerepelnek.
A 30 nap időtartamú összefüggő szakmai gyakorlatot – külön tematika alapján – az
1. szakképzési évfolyam követelményeinek sikeres teljesítése – de legalább 50
kredit elérése után – július és augusztus hónapokban kell teljesíteni.
Az ajánlott szakképzési program időtervének szervezési elve:
vegyes jellegű (a teljes képzési időn belül többféle szervezési elv valósul meg) azaz
tantárgyi jellegű (heti néhány órás, egész tanéven keresztül futó egységek),
modulos jellegű (változó, nem a teljes heti óraszámban és rövidebb, nem a
teljes tanéven keresztül futó folyamategységek),
szakaszolt (epochális) jellegű (pl. a tudásszintmérés felkészítők, illetve a
tudásszintmérések, a szakmai gyakorlat).
Az elmélet és gyakorlat aránya – figyelembe véve a nyári szakmai gyakorlatot is 60-40 %.
Elmélet:
Elméletigényes gyakorlat:
Szakmai gyakorlat:
Gyakorlat összesen:
Mindösszesen:

540 óra
240 óra
780 óra

1 170 óra

60%

780 óra
1 950 óra

40%
100%

9. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
9.1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
Iskolai rendszerű szakképzésben: a szakképzési programban meghatározott
tudásszintmérések és legalább 30 nap időtartamú, összefüggő szakmai gyakorlat
teljesítésének igazolása az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító,
hivatalosan lezárt okiratban. A tudásszintmérést az ajánlott szakképzési programban
meghatározottaknak megfelelően jóváhagyott szakképzési program alapján kell
lebonyolítani.
A PM által kiadott Útmutató alapján elkészített vizsgaproduktumok, valamint a szakmai
gyakorlathoz kapcsolódóan elkészített záródolgozat – előírt határidőre történő – leadása.
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A Civil társadalom - civil-nonprofit szervezetek 1. tudásszintmérő vizsga, a
Közösségszervezés II. 2. tudásszintmérő vizsga, A nonprofit szervezetek menedzselése
3. tudásszintmérő vizsga, a Közösségi tanulás és szervezése 5. tudásszintmérő vizsga, Az
üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen
nyelven 6. tudásszintmérő vizsga, a Számítástechnikai feladatok 7. tudásszintmérő vizsga
tudásszintmérő vizsgafeladatainak teljesítése a szakképzési programban előírt formában
(gyakorlati jegy, kollokvium stb.) és az abban meghatározott időterv alapján történik.
Az 55 345 03 0000 00 00 azonosító számú Közösségi-civil szervező megnevezésű
szakképesítéshez rendelt modulzáró vizsgák:
1. tudásszintmérő vizsga: Civil társadalom - civil-nonprofit szervezetek,
2. tudásszintmérő vizsga: Közösségszervezés II.,
3. tudásszintmérő vizsga: A nonprofit szervezetek menedzselése,
5. tudásszintmérő vizsga: Közösségi tanulás és szervezése,
6. tudásszintmérő vizsga: Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti
kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven,
7. tudásszintmérő vizsga: Számítástechnikai feladatok.
1. tudásszintmérő vizsga
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat
Szociológiai ismeretekre vonatkozó ismeretek számonkérése szóbeli tételsor vagy
írásbeli feladatlap alapján
Az 1. vizsgafeladathoz rendelt jellemző vizsgatevékenység:
Szóbeli/írásbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) vagy 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat
A civil társadalmi és nonprofit szektor ismeretek számonkérése szóbeli tételsor
vagy írásbeli feladatlap alapján.
A 2. vizsgafeladathoz rendelt jellemző vizsgatevékenység:
Szóbeli/írásbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) vagy 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat
A nonprofit szervezetek strukturális-működési jellemzőire vonatkozó írásbeli
vizsgaproduktum önálló elkészítése: egy nonprofit szervezetről készített
esettanulmány 8-10 oldal terjedelemben.
A 3. vizsgafeladathoz rendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: leadott vizsgaproduktum
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat
EU ismeretek számonkérése - a követelményekkel összhangban – szóbeli tételsor
vagy írásbeli feladatlap alapján.
A 4. vizsgafeladathoz rendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli/írásbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) vagy 60 perc
2. tudásszintmérő vizsga
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A hozzárendelt 1. vizsgafeladat
A helyi társadalomra, helyi politikára vonatkozó elméleti ismeretek bemutatása
szóbeli tételsor vagy írásbeli feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli/írásbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) vagy 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat
A kormányzati és a nem kormányzati szervezetek civil kezdeményezések közötti
együttműködésre vonatkozó ismeretek bemutatása szóbeli tételsor vagy írásbeli
feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli/írásbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) vagy 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat
A közösségszervezésre vonatkozó elméleti ismeretek bemutatása szóbeli tételsor
vagy írásbeli feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Szóbeli/írásbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) vagy 90 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat
A közösségszervezés munkamódjainak, munkamódszereinek bemutatása szóbeli
tételsor vagy írásbeli feladatlap alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Szóbeli/írásbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) vagy 90 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat
Közösségszervezési
gyakorlati
munkáról
írásbeli
(esettanulmány, interjú, oral history) önálló elkészítése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: leadott vizsgaproduktum

vizsgaproduktum

3. tudásszintmérő vizsga
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat
A szakjogi ismeretek felhasználásával írásbeli vizsgaproduktum önálló
elkészítése (egy nonprofit szervezet létesítő okirata 8-10 oldal terjedelemben).
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: leadott vizsgaproduktum
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat
A szakmai követelménymodulban meghatározott marketing és PR ismeretek
számonkérése szóbeli tételsor vagy írásbeli feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli/írásbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) vagy 90 perc
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A hozzárendelt 3. vizsgafeladat
A szakmai követelménymodulban meghatározott szervezési, vezetési és
adminisztrációs ismeretek számonkérése szóbeli tételsor vagy írásbeli feladatlap
alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli/írásbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) vagy 120 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat
A közgazdasági alapismeretek számonkérése szóbeli tételsor vagy írásbeli
tesztfeladatok alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli/ írásbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) vagy 60 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat
Vizsgaproduktum önálló elkészítése: egy nonprofit szervezettel kapcsolatos
gazdálkodási, szervezési, adminisztrációs, ügyviteli esettanulmány 6-8 oldal
terjedelemben.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: leadott vizsgaproduktum
5. tudásszintmérő vizsga
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat
A tanulásszervezés módszereire vonatkozó ismeretek mérése szóbeli tételsor
vagy írásbeli feladatlap alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli/írásbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) vagy 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat
A pszichológiai ismeretek mérése szóbeli tételsor vagy írásbeli feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli/írásbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) vagy 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat
A szociálpszichológiai ismeretek mérése szóbeli tételsor vagy írásbeli feladatlap
alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli/írásbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) vagy 90 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat
Az andragógiai ismeretek számonkérése szóbeli tételsor vagy írásbeli feladatlap
alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli/írásbeli
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Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) vagy 90 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat
Írásbeli vizsgaproduktum önálló készítése: egy képzési folyamat/program
megszervezésének és előkészítésének időrendi ütemezése és logikai rendjének
felállítása, valamint költségvetési terve 6-8 oldal terjedelemben.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: leadott vizsgaproduktum
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat
A felnőttképzés módszertanára és eszközrendszerére vonatkozó ismeretek
számonkérése szóbeli tételsor vagy írásbeli feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli (csoportos vizsga, 4-5 fős csoportokban) / írásbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási/feladatmegoldási idő 30 perc)
vagy 90 perc
6. tudásszintmérő vizsga
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat
A kommunikációs ismeretek számonkérése szóbeli tételsor vagy írásbeli
feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli/írásbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) vagy 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat
A készség- és személyiségfejlesztéssel összefüggő önismereti és idegennyelvi
kommunikációs feladat: Önéletrajz készítése magyar és idegen nyelven (Javasolt
az Europass és a nyelvi útlevél alkalmazása.)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: leadott vizsgaproduktum
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat
Idegen nyelvű szakmai kommunikáció idegen nyelven: Az idegen nyelvű
szakmai szókincs mérése egy 40 kérdésből álló egyszerű választásos
tesztfeladattal.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat
a) A viselkedéskultúrával, készség- és személyiségfejlesztéssel, szellemi munka
technikáival kapcsolatos ismeretek számonkérése szóbeli tételsor alapján.
b) Az üzleti (nonprofit) etikai ismeretek számonkérése szóbeli tételsor vagy
írásbeli feladatlap alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli/írásbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) vagy 120 perc
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A hozzárendelt 5. vizsgafeladat
A civil-nonprofit témakörben 5-10 kép terjedelmű prezentáció önálló elkészítése
és bemutatása. A prezentáció célja egy nonprofit szervezet bemutatása.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
7. tudásszintmérő vizsga
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat
Számítástechnikai feladatok értelmezése és megoldása.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A szakképzési program tartalmazhat további tudásszintmérő vizsgákat is.
9.2. A szakmai vizsga részei
Szakmai vizsgára az a tanuló/hallgató bocsátható, aki a tudásszintmérő vizsgákat
sikeresen teljesítette.
A tudásszintmérő vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi tudásszintmérő
vizsgafeladathoz rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten
teljesíti.
A középfokú C típusú szakmai nyelvvizsgával rendelkező mentesül „Az üzletvitellel
kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen
nyelven” 6. tudásszintmérő vizsga 3. tudásszintmérő vizsgafeladathoz rendelt
vizsgatevékenység alól.
Az a jelölt, aki a tudásszintmérő vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt
érdemlően igazolja, mentesül a tudásszintmérő vizsga ismételt teljesítésének
kötelezettsége alól.
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2720-06 Civil társadalom – civil-nonprofit szervezetek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A nonprofit szervezetek strukturális-működési jellemzőire vonatkozó írásbeli
vizsgaproduktum önálló elkészítése; egy nonprofit szervezetről készített
esettanulmány védése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
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2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2721-06 Közösségszervezés II.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Közösségszervezési
gyakorlati
munkáról
írásbeli
(esettanulmány, interjú, oral history) védése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

vizsgaproduktum

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2722-06 A nonprofit szervezetek menedzselése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy nonprofit szervezettel kapcsolatos gazdálkodási, szervezési, adminisztrációs
ügyviteli esettanulmány alapján önállóan elkészített vizsgaproduktum védése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2004-06 Projekttervezés és projektmenedzsment
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy konkrét projektcélnak megfelelő tevékenység jegyzék elkészítése, időrendi
ütemezése és logikai rendjének felállítása, valamint a projekthez szükséges
humán és más erőforrás feltételek kialakítása és optimalizálása a PM által kiadott
feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Projekttervezés és projektmenedzsment tartalmi elemei
megoldásai a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

és

módszertani

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 75%
2. feladat 25%
5. vizsgarész
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A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2723-06 Közösségi tanulás és szervezése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy képzési folyamat/program megszervezésének és előkészítésének időrendi
ütemezése és logikai rendjének felállítása, valamint költségvetési terve alapján
önállóan elkészített vizsgaproduktum védése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2001-06 Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok
magyar és idegen nyelven
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Záródolgozat védése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2025-06 Számítástechnikai feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számítástechnikai feladatok értelmezése és megoldása a PM által kiadott
Útmutató alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
9.3. A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 55 345 03 0000 00 00 azonosító számú, Közösségi-civil szervező
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében.
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 15
5. vizsgarész: 10
6. vizsgarész: 15
7. vizsgarész: 10

megnevezésű
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9.4. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
A 4. Projekttervezés és projektmenedzsment vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak
akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli
vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább a 60%-os teljesítményt ért el.
A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok
sorszáma határozza meg.
A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények
súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell
megállapítani.
A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha valamennyi vizsgafeladat hozzárendelt
vizsgatevékenységét a jelölt legalább 60%-os szinten teljesítette.
A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott
átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban
kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.
A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a
következő:
90 -100% jeles (5)
80 - 89% jó (4)
70 - 79% közepes (3)
60 - 69% elégséges (2)
0 - 59% elégtelen (1)
Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a
szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés
megküldését követően ismételhető(ek) meg.
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II.

A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM TANANYAGEGYSÉGEI

Követelménymodul
azonosítója
2720-06

megnevezése
Civil társadalom – civil-nonprofit szervezetek
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Tananyagegység
azonosítója
2720-06/1

megnevezése
Szociológiai alapismeretek/Szociológiai
alapfogalmak/Bevezetés a szociológiába

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A szociológia célja, hogy megismertesse a tanulókat/hallgatókat a szociológia vizsgálódási
szempontjaival, segítséget nyújtson a társadalom differenciálódásnak, működésének
megértéséhez, illetve felkészítse a tanulókat/hallgatókat a társadalmi jelenségek
értelmezésére, a szociológiai ismeretek felhasználására a közösségfejlesztési feladatok
végrehajtása során.
Tananyagegység tartalma:














A társadalom fogalma, értelmezései.
A társadalom differenciálódása és strukturálódása, társadalmi viszonyok.
A mikro- és makro-struktúra elemzési egységei (osztály, státus, pozíció, csoport,
társadalmi csoport, kiscsoport).
A modern társadalmak hatalmi, politikai berendezkedése (állam, kormányzati-hatalmi
intézmények, helyi önkormányzás).
A helyi társadalom fogalma és dimenziói.
Társadalmi beilleszkedés és kiilleszkedés.
A társadalmi egyenlőtlenségek/kiileszkedés megjelenési formái (területi, települési,
foglalkoztatási, jövedelmi, kulturális és oktatási).
Területi és települési jellemzők és következményeik (centrum-periféria, megye, régió,
kistérség, város, falu).
Munkamegosztás a társadalomban. A foglalkoztatási egyenlőtlenségek és
következményeik.
Jövedelmi egyenlőtlenségek és következményeik.
A kulturális és etnikai egyenlőtlenségek és következményei (normák, értékek, életmód,
multikulturalitás, szubkultúra).
Oktatási egyenlőtlenségek és következményei.
A szociológia főbb vizsgálati módszerei (megfigyelés, kérdőívezés, interjúk, csoportos
technikák). Esettanulmány, oral-history.
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Tananyagegység
azonosítója
2720-06/2

megnevezése
Civil társadalom – nonprofit szektor ismeretek

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A Civil társadalom, nonprofit szektor ismeretek célja, hogy megismertesse a
tanulókat/hallgatókat azokkal az alapvető fogalmakkal, definíciókkal, amelyek alapján
képesek lesznek differenciálni és értelmezni a civil társadalmi jelenségeket, a nonprofit
szektor kérdéseit és a szervezeti megjelenési formákat. További célja, hogy
a
tanulók/hallgatók ismerjék és értelmezni tudják a hazai civil/nonprofit szektor történeti
fejlődését, főbb szervezeti típusait és jellemzőit, valamint az elsajátított alapozó ismereteket
alkalmazni tudják a szakmai tárgyak ismeretfeldolgozása, illetve a gyakorlatok során.
Tananyagegység tartalma:














A civil társadalom fogalma, meghatározási kísérletei. Civil éthosz, polgári
öntevékenység, a civil szerveződések megnyilvánulási formái.
Civil társadalmi mozgalmak a XX. század második felétől napjainkig Európában.
Globális civil társadalmi mozgalmak.
Állam, piac, civil és nonprofit fogalmak el- és lehatárolási problémái. A nonprofit szektor
mint a civil társadalom szervezeti infrastruktúrája.
Az önkéntesség és szerepe a civil/nonprofit szervezetek működésében.
A civil/nonprofit szervezetek szervezeti formái, főbb funkcionális kategóriái.
A magyar civil társadalom fejlődése, főbb történeti jellemzői 1989-ig.
A magyar civil/nonprofit szektor fejlődése 1989 után a statisztikák tükrében
A szolgáltató típusú civil/nonprofit szervezetek jellemzői (esettanulmányok).
Az érdekképviseletet, érdekérvényesítést kifejező civil/nonprofit szervezetek jellemzői
(esettanulmányok).
A magyar civil/nonprofit szektor és az állami/kormányzati/önkormányzati intézmények
kapcsolatai, a partnerség érvényesülése.
Az önkormányzatok és a civil/nonprofit szervezetek kapcsolatai és jellemzőik.
A helyi érdekeket és problémákat megjelenítő civil/nonprofit szervezetek jellemzői
(esettanulmányok).
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Tananyagegység
azonosítója
2720-06/3

megnevezése
A nonprofit szervezetek strukturális-működési
jellemzői

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A Nonprofit szervezetek strukturális-működési jellemzői célja, hogy a tanulókat/hallgatók
megismerjék a nonprofit szervezetek általános és specifikus szervezeti-működési jellemzőit.
Az ismeretek birtokában képesek lesznek a sokszínű nonprofit szektor differenciált
elemzésére, a szervezeti-működési jellemzők sokféleségének felismerésére, a nonprofit
szervezetek menedzselési szempontból fontos kérdések (célrendszer, funkciók, célközönség,
tevékenységek, termékek, források, teljesítménymutatók stb.) szerinti osztályozására és az
ezekből következő specifikus menedzselési feladatok meghatározására.
Tananyagegység tartalma:















A nonprofit szervezetek általános strukturális-működési definíciói.
Az ideáltipikus nonprofit szervezetek jellemzői: a tagságot szolgáló (önhasznú), illetve a
szervezeten kívüli közönséget szolgáló (közhasznú) ideális nonprofit szervezetek
modellje.
A nonprofit szervezetek, a kormányzati intézmények és a vállalatok ideáltípusainak
összehasonlítása.
Küldetésorientáció, társadalomorientáció, piacorientáció a nonprofit szervezetekben.
A nonprofit szervezetek fontosabb funkcionális kategóriái: szolgáltatásnyújtó,
adományosztó, értékőrző és –közvetítő, érdekképviseleti, politikai, közösségfejlesztő,
társadalmi kapcsolatokat építő, állami szerepet átvállaló szervezetek
A nonprofit szervezetek kapcsolatrendszere. A többszörös közönség elve: elsődleges,
másodlagos célközönségek és egyéb érdekeltek.
A tevékenységek rendszere a nonprofit szervezetekben. A cél szerinti tevékenységek
főbb területei és kategóriái.
A nonprofit szervezetek tevékenységszerkezete a küldetéshez és a forrásokhoz való
viszony alapján. A forrásszerzési probléma és a többtermékes szervezeti jelleg.
Sajátos erőforrások és összetett forrásszerkezet a nonprofit szervezetekben.
Pénzügyi források: cél szerinti és vállalkozási bevételek; magán és állami támogatások,
saját tevékenység bevétele. A “piacosodás” erősödő trendjének magyarázata.
Emberi erőforrások: fizetett és önkéntes munkaformák. Az önkéntesség elemzése.
Teljesítménymérés és -értékelés a nonprofit szervezetekben. A teljesítménymérés és –
értékelés információi.
A nonprofit szervezetek néhány teljesítményértékelési modellje.
Esettanulmányok: konkrét nonprofit szervezetek szervezeti-működési jellemzőinek
elemzése.
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Tananyagegység
azonosítója
2720-06/4

megnevezése
EU alapismeretek

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
Az EU alapismeretek célja, hogy megismertesse és elsajátíttassa azokat az alapvető
ismereteket amelyek azt szolgálják, hogy a tanulók/hallgatók megértsék az európai integráció
történetét, az Európai Unió szervezeti felépítését és a közösségi politika lényegét. További
cél, hogy a tanulók/hallgatók ismerjék és megtanuljanak tájékozódni az EU főbb pályázati
programjaiban.
Tananyagegység tartalma:












Az Európai integráció története.
Az Európai Unió intézményrendszere és főbb jellemzői (a Tanács/ Miniszterek Tanácsa,
az Európa Tanács/ bizottságok, a Parlament, az Európai Közösségek Bírósága).
Az Európai Unió főbb kommunikációs színterei és koordinációs mechanizmusai.
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottságának működése.
Az Európai Unió és a civil szervezetek kapcsolata.
Az Európai Unió és Magyarország kapcsolata, az integráció főbb állomásai.
Az Európai Unió közösségi politikája (közös mezőgazdasági politika, strukturális
politika).
Az EU pályázati lehetőségei és programjai (strukturális, kohéziós alapok;) Nemzeti
Fejlesztési Terv és operatív programok.
Az uniós pályázatok felépítése és fogalomhasználata, pályázati feltételek.
Az uniós pályázatok finanszírozási feltételei és forrásai.
Esettanulmányok a hazai Eu-s pályázatok köréből – megvalósult projektek.
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Követelménymodul
azonosítója
2721-06

megnevezése
Közösség-szervezés II.
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Tananyagegység
azonosítója
2721-06/1

megnevezése
Helyi társadalom, helyi politika

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A helyi társadalommal és a helyi politikával kapcsolatos kutatások (community study)
nemzetközi előzményei a hatvanas évekig nyúlnak vissza. Hazánkban az adekvát társadalmi
és jogi környezet hiánya miatt viszonylag későn indultak a helyi társadalommal kapcsolatos
kutatások. Ahhoz, hogy megértsük a helyi társadalom önszerveződésének lehetőségeit, az
önkormányzatiság elvét, a lokalitás és a településközösség fogalmát, a lokális entitások
természetét, a helyi hatalom, a helyi hatalomgyakorlás sajátosságait, tisztázni kell a felsorolt
fogalmak jelentését és a részvételi demokrácia, valamint el kell végezni a képviseleti
demokrácia összehasonlítását.
Tananyagegység tartalma:
















A társadalomszerkezet dimenziói.
A társadalomszerkezet és a település.
A helyi társadalom fogalma.
A helyi társadalom dimenziói.
A helyi érdekek érvényesülésének feltételei; nagypolitika és lokalitás.
A helyi érdekek érvényesülésének feltételei, helyi autonómia fogalma.
A helyi hatalom koordinátái.
A tanácsrendszer bemutatása.
A nagypolitika és a helyi politika viszonya.
Az önkormányzatiság fogalma; a polgári felfogások bemutatása.
Az önkormányzatiság gazdasági alapjai.
Az önkormányzatiság társadalmi, politikai meghatározottsága.
A magyar önkormányzati rendszer bemutatása; az önkormányzati törvény.
A magyar önkormányzati rendszer működési tapasztalatai pro és kontra.
A középszint és annak „hiánya”, a regionális politika, regionális önkormányzat
közigazgatási reform.
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Tananyagegység
azonosítója
2721-06/2

megnevezése
A kormányzat és a nem-kormányzati szervezetek, civil
kezdeményezések közötti együttműködés

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
Antonio Gramsci a civil társadalom fogalmának új – már a XX. századnak „megfelelő” értelmezési tartományt adott azzal, hogy az állam és a piac mellett említi azt, mint sajátos
társadalmi képződményt. A háromszektorú gazdaságok és a modern demokratikus
társadalmak egyik egyre nyilvánvalóbb viszonyrendszere, a társadalom makroszintjén illetve
a lokalitásban, a kormányzati és a nonprofit szektor együttműködése. A tanulók/hallgatók
számára nyilvánvalóvá kell tenni az együttműködés lehetséges módozatait és jövőbeni
lehetőségeit. Ennek célja, hogy ismerjék meg a nonprofit szervezetekben, a civil
kezdeményezésekben rejlő lehetőségeket, mind a közjavak előállításában, mind a források
társadalmi ellenőrzésében, továbbá a társadalmi kontroll erősítésében és a közösséget érintő
döntésekben, döntés előkészítésen. A jövőben egyre fontosabbá válik a közvetlen társadalmi
szerepvállalás, a részvételi demokrácia, amely az állam szerepének csökkenéséből ugyanúgy
következik, mint az egyes társadalmi csoportok demokratikus készségeinek fejlődéséből.
Tananyagegység tartalma:












Nemzetközi kitekintés: civil érdekek és kormányzati magatartás viszonya.
A rendszerváltás óta mandátumukat kitöltött kormányok „civil irányultsága-civil
politikája”, a választási- és a kormányprogramok tükrében.
A civil ügyek a kormányzati struktúrában.
A Magyar Köztársaság Kormánya „Civil Koncepciója.
A Nemzeti Civil Alapprogram.
Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek közötti kapcsolatok változatai és a
haszonáramlás irányai.
Az önkormányzatok és nonprofit szervezetek közötti kapcsolatokra vonatkozó empirikus
vizsgálatokból készült statisztikai adatok.
A közszolgáltatások, közfeladatok ellátása állami és/vagy nonprofit alapon.
A civil szervezetek politikai részvétele; az önkormányzati választások adekvát
tapasztalatai.
A szektorok közötti együttműködés általános tapasztalatai; jellegzetes intézmények,
statútumok bemutatása (önkormányzati törvény, önkormányzati SZMSZ-ek, civil
koncepciók, civil referensek, civil házak)
A szektorok közötti ágazati együttműködés tapasztalatai az országos statisztikák és helyi
példák (együttműködési megállapodások) alapján; szociális ellátás, közoktatás,
felnőttoktatás, közművelődés.
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Tananyagegység
azonosítója
A tananyagegység
célja és tartalma
2721-06/3
Tananyagegység célja:

megnevezése
A közösségszervezés alapvetése

A közösségszervezés megértéséhez szükséges annak a történelmi folyamatnak a felvázolása,
amely a tradicionális közösségek felbomlásától a modern közösségek kialakulásához
vezetett. A mikro-szintű (szomszédsági) segítésektől a társadalmi mozgalmakig, valamint a
kölcsönös segítségnyújtás szervezettebb formáin, pl. a settlement mozgalmon, a filantrópok
és az értelmiségiek közjóért folytatott tevékenységén át – mindezeket megtartva - jutott el a
szakmává szerveződő, segítő jellegű beavatkozás a jóléti államban megerősödő beavatkozási
formákhoz, a közösségszervezéshez, közösségi munkához, közösségfejlesztéshez. A
magyarországi szakmai beavatkozás ettől eltérő utat járt be.
A közösségszervezési szaktevékenység alapelveinek, értékeinek és etikai problémáinak
ismerete hozzásegíti a leendő szakembert annak megértéséhez, hogy mi teszi igazolhatóvá és
jóvá a közösségi gyakorlatot. Ennek megértése azért is szükséges a leendő szakember
számára, hogy majdani szaktevékenységét egy szélesebb koordinátarendszerben elhelyezve
megértse saját beavatkozása irányultságát és kockázatait.
Tananyagegység tartalma:









A közösségszervezés alapvetése
o a közösségszervezést létrehozó társadalmi szükségletek (tradicionális közösségek
felbomlása, városiasodás, modernizáció),
o a közösségi szerveződés spontán és szervezett formáinak kialakulása (társadalmi
mozgalmak, filantrópok tevékenysége - settlementek, szakmai beavatkozás),
o a közösségszervezési törekvések kialakulása Magyarországon
- előzmények – egyetemisták a közművelődésért, téli népművelési gyakorlatok,
műegyetemi önszervező-köri mozgalom
- innovációs útkeresések a közművelődésben – a “Nyitott ház” kísérlet;
- szakmafejlesztési kísérletek, Bakony, 1983-86, Csenger 1987-89.
A közösségi kezdeményezés különböző modelljei: egy modell elfogadtatása (pl.
környezetvédők), nem-direktív kezdeményezés (Közösségfejlesztők Egyesülete), az
anyagi ösztönzés modellje (Autonómia Alapítvány, Soros Alapítvány), a
közösségszervezőtől eltérő szerep alkalmazása (pedagógus, andragógus, szociális
munkás, művelődésszervező, építész, vidékfejlesztő stb.).
Alapelvek, értékek: Közösség és részvétel, intézmények építése a helyi közösségben.
Együttműködés.
A közösségi beavatkozás etikája.
A közösségszervezés fogalom-meghatározási kísérletei.
A közösségszervezés hazai műhelyei (Közösségfejlesztők Egyesülete, Civil Kollégium
Alapítvány, Közösségi Adattár stb., regionális szervezetek.). Közösségi
kezdeményezéseket segítő szakmai hálózat. Interdiszciplináris nyári egyetemek. Az
állampolgári részvétel hete.
Tananyagegység
azonosítója
2721-06/4

megnevezése
Munkamódok, módszerek a közösségszervezésben
24

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A Munkamódok, módszerek a közösségszervezésben a közösségszervezésben alkalmazható
munkamódokat és módszereket, alkalmazási területeiket, kiválasztásuk szempontjait,
alkalmazásuk előnyeit és veszélyeit mutatja be.
Tananyagegység tartalma:










A kezdeményező szerepek: ösztönző, bátorító, katalizátor, facilitátor, közösségi animátor.
A segítő szerepek: informátor, kapcsolatszervező, közvetítő, csoportvezető, szolgáltató.
Aktivizáló módszerek. Helyi önszervező-köri mozgalmak. Párbeszéd-körök – a svéd
tanulókör. A „tankatalógus”.
A közösségszervezés alapformái: az interjúkészítés és a közösségi beszélgetés, mibenléte,
értelme, céljai, hasznai, vélt veszélyei és ezek elhárítása.
A helyi nyilvánosság kialakításának, megerősítésének módszerei. A véleménycsere és
tájékoztatás megszervezése, a beleszólás gyakorlatának kialakítása, a nyilvánosság
csatornáinak birtokbavétele.
A szervezésben alkalmazott technikák: egyesület-alapítás, alapítvány-tétel, nyilvános
ülések szervezése és vezetése, kampány- vagy akció szervezése, tagok bevonása,
alapszabály készítése, jelentések, beszámolók írása, Public Relation, kampány vagy
akciócsoport szervezése, aláírásgyűjtés, tüntetés, demonstráció megszervezése, lobbizás,
ingyenes tanácsadó szolgálat létrehozása, közösségi ünnepségsorozat, fesztivál
szervezése, a pénzszerzés ABC-je.
Az együttműködést fejlesztő módszerek. Szektorok közötti együttműködés, partnerség.
Konfliktuskezelés, érdekegyeztetés a közösségekben és a közösségek kapcsolataiban.
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Tananyagegység
azonosítója
2721-06/5

megnevezése
A közösségszervezés gyakorlata – esettanulmányok,
terepmunka

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A Munkamódok, módszerek a közösségszervezésben célja, hogy a tanulók/hallgatók
elsajátítsák a közösségszervezésben alkalmazható munkamódokat és módszereket,
megismerjék alkalmazási területeiket, kiválasztásuk szempontjait, alkalmazásuk előnyeit és
veszélyeit.
Tananyagegység tartalma:






A tanuló/hallgató lakókörzetében tanulmányoz egy közösségi munkát végző
(kormányzati vagy nem kormányzati) szervezetet, illetve annak munkájában részt vesz.
Lehetőség nyílhat egy-egy település-, régió- vagy szakterület önszerveződéseinek,
közösségi munkájának történelmi jellegű kutatására, levéltári munkára, illetve videón,
magnón rögzített ’Oral History’ készítésére is. ’Oral History’ készülhet nagy múltú
cselekvés, esemény, szervezet “nagy öregjei”-vel, illetve nagy egyéniségeivel.
Tanulmányozhatja a tanuló/hallgató egy szervezet közösségi problémamegoldását, vagy
kidolgozhatja annak lehetőségeit.
A tanulók/hallgatók munkájukat dolgozatban összegzik, amelyben rendszerezik
információikat, összefoglalják kutatásuk lényegét, következtetéseit, és hipotézist állítanak
fel a további működésről.
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Követelménymodul
azonosítója
2722-06

megnevezése
A nonprofit szervezetek menedzselése
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Tananyagegység
azonosítója
2722-06/1

megnevezése
A nonprofit szervezetek jogi szabályozása

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A nonprofit szervezetek jogi szabályozása célja, hogy a tanulók/hallgatók elsajátítsák a
nonprofit szervezetekkel kapcsolatos szakjogi ismereteket..
Tananyagegység tartalma:














A nonprofit szervezetek jogi szabályozásának sajátosságai.
A nonprofit szervezetek státuszszabályai: társadalmi szervezetek, alapítványok és
közalapítványok, köztestületek, közhasznú társaságok.
A létesítő okiratok (alapító okirat, alapszabály) jellemzői.
A bírósági nyilvántartás.
A nonprofit szervezetek törvényességi felügyelete.
A közhasznú jogállás.
A nonprofit szervezetek gazdálkodására vonatkozó fontosabb jogszabályok (gazdálkodás
általános kérdései, számvitel, adó, TB, munkaügy).
A nonprofit szervezetek működésére vonatkozó egyéb jogszabályok (önkéntesség).
A magyar nonprofit szektorral kapcsolatos fontosabb jogszabályi változások 1989 után.
A nonprofit szektor jogviszonyai és a felelősség.
A nonprofit szervezetekre vonatkozó nemzetközi normák.
A nonprofit szervezetek belső szabályzatai.
A nonprofit szektor szerződései.
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Tananyagegység
azonosítója
2722-06/2

megnevezése
Nonprofit marketing és PR

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A Nonprofit marketing és PR célja, hogy megismertesse a tanulókkal/hallgatókkal a modern
marketing és a public relations specifikus alkalmazását a nonprofit szervezetek körében. A
megszerzett ismeretek birtokában a tanulók/hallgatók képesek lesznek a nonprofit szféra
sajátos jelenségeinek felismerésére, a várható változások trendjének meghatározására és a
változásokhoz rugalmasan, de nem mechanikusan igazodó, rendszerszemléletű
kapcsolatszervezési megoldások kidolgozására.
Tananyagegység tartalma:
















A nonprofit szervezetek jogi szabályozásának sajátosságai.
A modern marketing általános fogalma, tartalma. A piacorientáció mint a
marketingkoncepció üzleti gyakorlata.
A nonprofit marketing összetett jellege: misszió-, társadalom-, közönség- és
piacorientáció.
A nonprofit szervezetek marketing környezete, a mikro- és makrokörnyezet tényezői.
Marketing információs rendszer és döntéselőkészítés a nonprofit szervezetek körében.
A nonprofit szervezetek célközönségeinek megismerése: a kedvezményezettek, az
igénybe vevők, illetve a támogatók, a forrásbiztosítók magatartásának elemzése: a
magatartás alapkérdései és a döntéseket befolyásoló tényezők.
A kedvezményezettek, illetve a forrásbiztosítók szegmentációja: a szegmentáció fogalma,
célja, folyamata, változói és a szegmentáció hatékonyságának szempontrendszere.
Versenytársak, koalíciós partnerek, koalícióalkotás a nonprofit szférában.
A nonprofit szervezeti stratégia és a marketing kapcsolata, marketingstratégiai döntések.
A marketingstratégia megvalósítását szolgáló eszközök: a nonprofit marketingmix
elemei.
- ajánlati döntések – célokhoz kapcsolódó és forrásbiztosító ajánlatok, ajánlati portfolió
- árdöntések – a nem nyereségorientált árképzés, nem pénzbeli árak
- logisztika és disztribúciós döntések (csatornadöntések)
- kommunikációs és promóciós döntések.
Forrásszerzés, forrásszerzési stratégiák és technikák.
A public relations tevékenység tartalma, a PR eszközei
- arculat, hírnév, image - az integrált kommunikáció
- szervezeti arculat – az identitás tartalma és formai megjelenése
- nonprofit szervezeti kultúra és szervezeti kommunikáció.
A belső és külső PR tevékenységek a nonprofit szervezetekben.
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Tananyagegység
azonosítója
2722-06/3

megnevezése
Szervezet, vezetés, adminisztráció

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A Szervezet, vezetés, adminisztráció célja, hogy megismertesse a tanulókkal/hallgatókkal a
nonprofit szervezetek szervezeti kialakításának, fejlesztésének és átalakulásának, a szervezeti
változások kezelésének elméleti megközelítéseit, a vezetés helyét a szervezetben, a vezetés
folyamatát és különböző funkcióit, illetve a szervezetvezetési feladatokhoz kapcsolódó
adminisztrációs teendőket, az alkalmazható irodatechnikai eszközöket és eljárásokat.
Tananyagegység tartalma:









Az emberközpontú rendszerszemléletű megismerés célja, a rendszerek osztályozása.
Rendszer, rendszerkörnyezet, a szervezetek hálózata, funkció-struktúra összefüggései.
Rendszermodellek: statikus-felépítésű, működési (funkcionális), törzskari, mátrix,
divizionális, projekt modellek. A nonprofit szervezetek szervezeti modelljei.
Szervezettervezés.
Változásmenedzsment.
A vezetés-menedzsment fogalma, funkciói, folyamata, szervezeti helye.
A vezetés és az adminisztráció kapcsolat- és feladatrendszere, tervezése, folyamata.
Alapvető
adminisztrációs
és
ügyviteli
technikák.
Hagyományos
irodai
információfeldolgozás és adminisztráció.
Új adminisztrációs munkakörök a szervezetben, ezredfordulós trendek az irodai és
adminisztrációs technikákban. Egyedi és integrált rendszerek, szoftverek. Új technikák
bevezetésének menedzsmentje.
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Tananyagegység
azonosítója
2722-06/4

megnevezése
Közgazdasági alapismeretek

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A közgazdaságtan célul tűzi ki a gazdasági szereplők – háztartások, vállalatok, állam –
érdekeiknek megfelelő döntések és racionális cselekvések alapvető kritériumainak
bemutatását, valamint az állam gazdaságpolitikai cél és eszközrendszerének megismertetését.
A közgazdaságtan oktatásával el kell érni, hogy a tanuló/hallgató gazdasági
gondolkodásmódja fejlődjön, a tanultakat legyen képes vonatkoztatni saját környezetére,
elméleti tudást és módszertani ismereteket szerezzen a nonprofit szervezetek gazdálkodása
megértéséhez.
Tananyagegység tartalma:










A közgazdaságtan szerepe, módszertana.
A gazdasági élet alapfogalmai (mikro- és makroökonómiai fogalmak, összefüggések).
Piac és piaci mechanizmus.
Gazdaság, gazdálkodás, gazdasági rendszerek.
Pénz és bankrendszer.
Az állam szerepe a nemzetgazdasági folyamatok szabályozásában.
Adófajták és működési alapelveik.
Önkormányzati gazdálkodás.
Költségvetés.
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Tananyagegység
azonosítója
2722-06/5

megnevezése
A nonprofit szervezetek gazdálkodása

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A Nonprofit szervezetek gazdálkodása célja, hogy a tanulók/hallgatók megismerjék a
nonprofit szervezetek gazdálkodási folyamatait, meghatározzák az ezekkel kapcsolatos
döntéseket és a döntések megvalósításának eszközeit, illetve képessé váljanak arra, hogy
közreműködjenek a végrehajtásban és az ellenőrzésében.
Tananyagegység tartalma:













A nonprofit gazdálkodás alapelvei, lényegi jellemzői, fogalma, tartalma, célrendszere:
mit, kinek, hogyan, miért?
A nonprofit gazdálkodás folyamata, a gazdálkodás funkcionális elemei.
A nonprofit szervezetek működésének stratégiai szemléletű tervezése. A formalizált
stratégiai terv elemei és a funkcionális stratégiai tervek.
Az információ szerepe a nonprofit szervezetek menedzselésében. Az információs
rendszer elemei, az információ feldolgozás módszerei.
Pénzügyi folyamatok, pénzügyi irányítás, pénzügyi tervezés a nonprofit szervezetekben
(éves terv, cash flow). Bevételek, kiadások, költségelszámolás.
A nonprofit szervezetek államháztartási kapcsolatai (központi költségvetés,
önkormányzatok, Nemzeti Civil Alapprogram).
A számviteli rendszer alapelvei és fontosabb sajátosságai, pénzügyi-számviteli
beszámoló és könyvvezetés a nonprofit szervezetekben.
Pénzügyi forrásteremtés: bevételt eredményező tevékenységek, pályázatírás, támogatói
szerződések, adománygyűjtés.
Humán erőforrás menedzsment a nonprofit szervezetekben (alkalmazottak és
professzionális tanácsadók).
Együttműködés az önkéntesekkel, önkéntesek toborzása.
A gazdálkodás egyéb anyagi folyamatai: tevékenység- és folyamatszervezés,
eszközgazdálkodás.
A gazdálkodás ellenőrzése: controlling, monitoring.
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Követelménymodul
azonosítója
2004-06

megnevezése
Projekttervezés és projektmenedzsment
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Tananyagegység
azonosítója
2004-06/1

megnevezése
Projekttervezés és projektmenedzsment I.
(projektfinanszírozás)

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A Projekttervezés és projektmenedzsment I. célja, hogy a tanulók/hallgatók majdani
munkahelyükön legyenek képesek a megfelelő irányítási modellek megválasztására és
alkalmazására, legyenek képesek egy projekt-team eredményes munkatársa lenni vagy egyegy projektet önállóan elkészíteni és azt vezetni a projekt technikák (team építés, szervezés,
számítógépes program-követés, projekt-controlling stb.) alkalmazásával.
.
Tananyagegység tartalma:











A projekt meghatározása és alkalmazásának feltételei
o A projekt fogalma,
o A projekt alkalmazásának feltételei (különös tekintettel a szervezeti, időbeli, térbeli
és erőforrás-gazdálkodási vonatkozásokra),
o A projekt módszer alkalmazásának előnyei és vezetésének funkciói.
A projekt munka alapvető módszertani kérdései, ismertebb módszerei, technikái
o A projekt szervezésének és folyamatának főbb lépései és sikertényezői szervezésének
fontos feltételei,
o A projekt módszer iránti igény felmerülése, céljainak meghatározása,
o A projekt-team szervezése és vezetése,
o A projekt-team szervezésének tartalmi és módszertani követelményei,
o A projekt vezetésének technikai kérdései: konfliktuskezelés, ösztönzés stb.
A projekt-terv elkészítése
o A projekt-folyamat megtervezése,
o A projekt költség- és időtervezése,
o A projekt kockázati tényezőinek számbavétele és elemzésének módszerei.
A szervezeti kultúra és a projekt
o A kommunikáció szerepe a projektben,
o A kommunikációs terv készítése (különös tekintettel a szervezeti kultúra és struktúra
sajátosságaira).
A projekt monitoring és controlling megszervezése és működtetése
o A projekt teljes folyamatának vezérlése és értékelése,
o A projekt-munka értékelési módjai, funkciói.
A projekt megvalósítása.
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Tananyagegység
azonosítója
2004-06/2

megnevezése
Projekttervezés és projektmenedzsment II. Pályázatírás

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A Projekttervezés és projektmenedzsment II. célja, hogy a tanulók/hallgatók ismerjék meg a
pályázatok elkészítésének folyamatát, a pályázat összeállításának pénzügyi részeit. Váljanak
képessé a pályázati útmutató és formanyomtatvány értelmezésére, kitöltésére, valamint a
szükséges mellékletek összeállítására.
.
Tananyagegység tartalma:








A pályázati felhívás, pályázati útmutató részletes elemzése, értelmezése.
Pályázat összeállításának pénzügyi részei.
Tervezési folyamat.
Forráskeresés, pályázati anyagok letöltése az internetről.
Pályázati formanyomtatvány értelmezése, kitöltése; mellékletek, igazolások.
Az Európai Unió támogatási rendszere. Közbeszerzési irányelvek és az elbírálás
folyamata.
Önálló projektmunka, projektterv készítése.
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Tananyagegység
azonosítója
2004-06/3

megnevezése
Projektszoftverek

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A Projektszoftverek célja megismertetni a tabulókat/hallgatókat a projektszemléletű
gondolkodás kulcsfogalmaival, valamint a gyakorlatban alkalmazott módszertanaival, ezen
belül is a számítógéppel támogatott projektvezetés és követés eszköztárával.
Tananyagegység tartalma:





Projektszoftverek általános áttekintése
Funkcionalitás; kezelhetőség
MsProject
A menürendszer felépítése, eszköztárak, nézetek; feladatok, mérföldkövek; erőforrások
(emberi, anyagi), terheltség; naptárak, munkarend, ütemezés; pénzügyek kezelése;
jelentésrendszer; esettanulmányok
Egyéb szoftverek megismerése
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Követelménymodul
azonosítója
2723-06

megnevezése
Közösségi tanulás és szervezése
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Tananyagegység
azonosítója
2723-06/1

megnevezése
Tanulásmódszertan

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A Tanulásmódszertan célja, hogy a tanulók/hallgatók ismerjék meg és tudatosítsák saját
tanulási stílusukat, motivációikat; ismerjék meg a hatékony szellemi munka feltételeit;
ismerjék meg és a gyakorlatban alkalmazzák a hatékony olvasás technikáit; ismerjék meg és
gyakorolják a dolgozatírás tartalmi és formai követelményeit.
Tananyagegység tartalma:
















A tanulási önismeret jelentősége.
Tanulási stílus, tanulási szokások.
Tanulási motivációk.
Tanulási tapasztalatok elemzése.
Az eredményes tanulás individuális feltételei.
A koncentrált figyelem.
A szókincs.
Olvasási technikák.
A jegyzetelés technikái.
Csoportos és egyéni fejlesztő gyakorlatok.
A tanulást segítő metakognitív stratégiák.
A kooperatív tanulás módszerei.
A dolgozatírás tartalmi és formai követelményei.
A vizsgákon történő helytállás feltételei.
A tájékozódás és ismeretszerzés új útjai.
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Tananyagegység
azonosítója
2723-06/2

megnevezése
Bevezetés a pszichológiába/Általános lélektan

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A Bevezetés a pszichológiába célja, hogy a tanulók/hallgatók ismerjék a pszichológiai
gondolkodás kialakulását és nézőpontváltásainak főbb állomásait. Legyenek tisztában a
személyiség kialakulásának folyamataival. A tárgy járuljon hozzá, hogy egészséges, érett
személyiséggé váljanak, valamint ahhoz hogy szerzett ismereteiket hivatásukban értően
alkalmazzák.
Tananyagegység tartalma:
 A korai kísérletezők és a kísérleti pszichológia indulása. Egymást követő és kiegészítő
nézőpontok, felfogások az emberről. Vizsgálati módszerek a pszichológiában.
 A pszichológia biológiai alapjai. A genetika szerepe a viselkedés befolyásolásában.
Öröklés és környezet viszonya. A fejlődés szakaszai.
 Dinamikus tényezők a viselkedés szabályozásában. Arousal, aktiváció és személyiség. A
biológiai ritmus.
 A megismerési folyamatok hozzájárulása a környezethez való aktív viselkedéshez.
Tanulás és emlékezés, az intelligencia. A gondolkodás és nyelv alapkérdése.
 A motiváció. Az alapvető motívumok rendszere. A motiváció idegélettani alapjai. A
humán specifikus motívumok. A motívumok hierarchiája. Szociális tényezők hatása a
motívumtanulásra. Igényszint. Siker és kudarc hatása a teljesítményre.
 Az érzelmek a viselkedésben. Az érzelmek fejlődése: kötődés, érzelmi szabályozás,
érzelmi intelligencia. Pozitív érzelmek. Szomorúság és depresszió. Az agresszió és düh.
 A tudat és tudatállapotok problémája a pszichológiában. Tudat-tudat elöttes-tudattalan.
Alvás, álom. A pszichoaktív szerek és a függőség. Meditáció és relaxáció.
 A stressz. Stresszkeltő események jellemzői. Pszichikai reakciók a stresszre. Fiziológiai
reakciók a stresszre. A stressz egészségbefolyásoló hatása. Megküzdési lehetőségek.
 A személy észlelés problémája a pszichológiában. Mások viselkedésének értékelése. Az
ok tulajdonítás és szándék tulajdonítás. A sémák a szociális megismerésben.
 A társas viselkedés háttértényezői. Sémák, sztereotípiák. Az attitűd funkciói. Az attitűd
és viselkedés összefüggése. Rokonszenv, vonzalom.
 A személyiség strukturális megközelítése. A pszichoanalitikus személyiség oldaláról.
(Freud) az interperszonális személyiség modell. (Rogers) Személyiségvonások és
dimenziók.
 A személyiség tipológiai megközelítése. Temperamentum típusok (Galenos). Alkati
típusok (Kretschmer). Sheldon alkati tipológiája. A környezethez való attitűd tipológiái.
 Az egyéni különbségek mérése. Az intellektuális képességek mérése, a személyiség
mérése. A jó teszt jellemzői.
 Az érett személyiség. Az érettség problémája (cél vagy ideál). Érettség és életkor. Az
érettség javasolt kritériumai. Ericson, Maslow és Allport véleménye szerint.
Értékorientációk.
 Az abnormális viselkedés. Normalitás-abnormalitás. Szorongás, hangulatbetegségek, az
antiszociális személyiség.
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Tananyagegység
azonosítója
2723-06/3

megnevezése
Bevezetés a szociálpszichológiába/ Társadalomlélektan

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A Bevezetés a szociálpszichológiába célja, hogy a tanulók/hallgatók ismerjék fel a
különböző társadalmi egységekben végbemenő változásoknak egymásra, valamint az
emberekre gyakorolt hatásait. Értő módon figyeljék a csoportfolyamatokat és legyenek
képesek pozitív emberi, szakemberi modellként viselkedni társas helyzetekben.
Tananyagegység tartalma:
 A szociálpszichológia mint tudomány, helye a tudományok rendszerében, jellege,
történeti fejlődésének néhány fontos állomása és a szaktudomány kiemelkedő művelői.
 A szociálpszichológiai kutatások módszertana. A jó kutatás kritériumai (érvényesség,
megbízhatóság, megfelelő mintavétel). A vizsgálat típusok. A kérdőíves módszer. A
kísérletezési lehetőség a szociálpszichológiában.
 Az egyéni szocializáció. A szociális tanulás formái és közegei. A család és az iskola mint
szocializációs tér. A szakmai szocializáció.
 Az én funkciók, az én-kép, az énidentitás. Önértékelés, önkontroll. Az attitűd jellemzői.
Az attitűd változás problematikája.
 Szociális szerepek. A szereptanulás folyamata. Szerepelvárás-szerepteljesítmény. A
szerepkonfliktusok eredete és feloldásuk lehetőségei. A foglalkozási szerepek.
 A személypercepció. A pontosság problémája az észlelésben. A mindennapi élet
személyészlelési hibaforrásai. A személyről alkotott kép konstrukciója. Az ok
tulajdonítás.
 A társas kapcsolatok mint a társadalmi lét alappillérei. A kapcsolatok létrejöttének
indítékai. A csereelmélet sajátossága. Formális és informális kapcsolatok. A kapcsolatok
fejlődéstörténete.
 Az interakció mint a társas kapcsolatok feltétele. A társas élet szabályszerűségei.
Normák, szabályok, etikett, illem.
 Az interakció eszközei: kommunikáció, társas készség, együttműködés. A járulékos
kifejező és eszköz jellegű kommunikáció. Az affiliáció, a társas készségek
összehangolása. A bizalom mint az együttműködés alapja. A függőség problémája az
interakcióban.
 A szociális befolyásolás és meggyőzés. A befolyásolás folyamatai. Befolyásolhatóságmeggyőzhetőség. Az ellenérvekkel való bánásmód. Ellenállás az attitűd változással
szemben.
 Társas konfliktusok. Versengés és a konfliktus. Konstruktív-destruktív konfliktusok. A
konfliktusok feloldásának lehetőségei.
 A csoport fogalom kialakulása és tartalmi változása. A csoportok alaptípusai.
Feladatmegoldás a csoportban. Konstruktív és destruktív szerepek a csoportban.
Csoportjelenségek.
 A csoport fejlődésének 3 szakasza. A 4 szakaszos elmélet lényege. A csoportgondolkodás
jellemzői. Egyén és csoport viszonya. A referencia csoport kettős funkciója.
 A „tömeglélektan” elnevezés tartalmi változásai. A tömeg fogalma, válfajai. A
tömeghelyzet és a tömeghatás sajátosságai.
40



A tömeghelyzet jellemzői. Az egyén viselkedése a tömegben. Fókuszálás és polarizáció.
A katasztrófahelyzet szakaszai, fizikai hatásai, a pánik. Az önzetlen viselkedés modellje,
tömegjelenségek.
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Tananyagegység
azonosítója
2723-06/4

megnevezése
Bevezetés az andragógiába /Az andragógia alapjai

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A Bevezetés az andragógiába célja áttekintést adni a felnőttek tanulásáról-tanításáról, a
fontosabb alapfogalmakról és összefüggésekről. A tanulók/hallgatók elméleti tudást és
módszertani ismereteket szereznek a felnőttképzések tervezése és szervezése megértéséhez.
Tananyagegység tartalma:



















Alapfogalmak: felnőttoktatás, felnőttképzés, andragógia.
A pedagógia és az andragógia eltérő sajátosságai.
Az élethosszig tartó tanulás és művelődés szükséglete.
A felnőttek pszichikus sajátosságai és képezhetőségük.
A felnőttek tanulási motivációja.
A felnőttoktatói szerepfelfogások, stílusok.
A felnőttkori tanulás nehézségei.
A résztvevő-központúság.
Önművelés, nyitott képzés.
A szocio-kulturális animáció.
A hátrányos helyzetűek tanítása.
Munkaerőpiaci képzések, átképzés, továbbképzés, humán erőforrás fejlesztés.
Az idősek művelődése, képzése.
A távoktatás, e-learning.
A mai magyar felnőttoktatás rendszere.
Európai felnőttképzési gyakorlatok.
Civil szervezetek a művelődésben és a felnőttképzésben.
A tapasztalati tanulás és az önkéntes munka.

.
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Tananyagegység
azonosítója
2723-06/5

megnevezése
Felnőttképzések tervezése és szervezése

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tanulók/hallgatók sajátítsák el a felnőttképzés tervezésével és szervezésével kapcsolatos
ismereteket, váljanak képessé képzési programok és képzési folyamatok megtervezésére és
megvalósítására.
Tananyagegység tartalma:










Munkaerőpiaci alapfogalmak
Kompetenciák, kulcskompetenciák.
A kompetenciából kiinduló tananyag.
A tanulás és oktatásszervezése a felnőttek körében.
A képzési program tartalmi és formai elemei (akkreditációs eljárások).
A képzési folyamat
 a képzést megelőző tervező munka,
 a képzési tevékenység szakmai előkészítése – igények felmérése, a célcsoport,
költség és képzési terv, személyi feltételek, tananyag, tankönyv stb.,
 a képzés indítása, lebonyolítása,
 értékelés,
 minőségbiztosítás, fejlesztés,
Kommunikáció és értékesítés.
Felnőttképzési szolgáltatások (a már megszerzett kompetencia mérése, pályaorientáció,
egyéni szükségletek, képzési tanácsadás stb).
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Tananyagegység
azonosítója
2723-06/6

megnevezése
A felnőttképzés módszertana és
eszközrendszere/Andragógiai módszerek

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tanulók/hallgatók ismerjék meg és sajátítsák el a főbb andragógiai módszereket,
szerezzenek elméleti tudást és módszertani ismereteket a felnőttképzések tervezése és
szervezése megértéséhez
Tananyagegység tartalma:
















A felnőttek tanításának-tanulásának sajátosságai.
Andragógiai módszerek, csoportosításuk.
A visszacsatolás funkciói.
A hatékony személyközi kommunikáció.
Konfliktuskezelési technikák.
Aktivizáló módszerek, módszerkombinációk.
Előadói módszerek.
Résztvevőközpontú módszerek.
Gondolatösztönző technikák.
Csoportmunka.
Forgatókönyv.
Projektmódszer és egyéb módszerek, technikák.
A felnőttoktatók kulcskompetenciái.
Oktatási segédeszközök.
A médiumok alkalmazási technikái.
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Követelménymodul
azonosítója
2001-06

megnevezése
Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti
kommunikációs feladatok
magyar és idegen nyelven
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Tananyagegység
azonosítója
2001-06/1

megnevezése
Bevezetés a kommunikáció elméletébe

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tanulók/hallgatók ismerjék meg és sajátítsák el a kommunikáció alapfogalmait, valamint
átfogó elméleti képet kapjanak a közvetlen emberi kommunikáció szerkezeti felépítéséről,
sajátosságairól, dinamikai szabályszerűségeiről.
Tananyagegység tartalma:


















A közvetlen emberi kommunikáció fogalma.
A társadalmi kommunikáció rendszerének alapvonalai.
A személyközi kommunikáció dinamikája és alapelvei, a metakommunikáció dimenziói;
a tranzakcióanalízis kommunikációs modellje, a személyiség struktúrája és a tranzakciós
folyamatok, játszmák és sztrókok.
A személyközi kommunikáció kódjai.
A közvetlen emberi kommunikáció csatornái: a verbális csatorna sajátosságai, a verbális
kommunikáció pragmatikája.
A közvetlen emberi kommunikáció nem verbális csatornái: mimika és tekintet, vokális
csatorna. A nem verbális csatorna struktúrája és funkciói, a szimbolikus kommunikáció
sajátosságai.
A közvetlen emberi kommunikáció nem verbális csatornái: a mozgásos kommunikációs
csatornák.
A kulturális szignálok kommunikációs jelentősége.
A közvetlen emberi kommunikációs folyamat dinamikai alapelvei.
Kommunikációs modellek: Shannon –Weaver, Laswell.
A személyközi kommunikáció hatékonysága.
Kommunikációs hibák és félreértések, a kommunikáció korlátai; kommunikációs
kompetenciák, a visszacsatolás szerepe, az empátia és az aktív figyelés sajátosságai és
jelentősége a személyes kommunikációs helyzetekben; a befolyásolás formái; a
meggyőzés kommunikációs alapjai az adó, az üzenet és a befogadó szemszögéből.
A személyközi kommunikáció sajátosságai.
Az emberi szociabilitás és kötődés, a vonzalom elméletei, a személyes kapcsolatok
fejlődése; a kommunikációs problémák kezelése, az együttműködés és az önérvényesítés
( asszertivitás) jelentősége. A konfliktuskezelés modelljei (Gordon); a társas
befolyásolás sajátosságai: konformitás és deviancia, engedelmesség, vezetés; a csoport
formái, a csoportfejlődés szakaszai, a csoportdinamika jellegzetességei: csoportbeli
szerepek, csoportos gondolkodás és döntés; a hatalom és szerepe a tárgyalások során,
hatalomforrások.
Az üzleti élet kommunikációs formái: a tárgyalások, a levelezés, az értekezletek A
tárgyalások és értekezletek pszichológiai és tartalmi szintje; alku a tárgyalás és értekezlet
során, a kompromisszumkeresés technikái; a győztes-győztes tárgyalások módszerei,
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együttműködés a tárgyalásban; értekezlet-technikák.
A közvetlen emberi kommunikáció megnyilvánulása a médiában.
A tömegkommunikáció szabályrendszere.
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Tananyagegység
azonosítója
2001-06/2

megnevezése
Önismeret, személyiségfejlesztés,
sikeres kommunikáció

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tanulók/hallgatók ismerjék fel és tudatosodjon bennük, hogy milyen a saját
kommunikációs stílusuk, és hogy ezzel a mindennapi helyzetekben mennyire eredményesek.
(Milyen benyomást keltek az emberekben, milyen a hangom, hogyan reagálok különböző
szituációkban). Ehhez az is hozzátartozik, hogy a tréning során, a játékok alatt végig
figyelniük kell egymásra, és kölcsönösen értékelniük kell egymást. A tréning után a
megterhelő kommunikációs helyzetekben legyenek képesek tudatosan eredményes
kommunikációs stratégiát választani.
Tananyagegység tartalma:












Kommunikációs alapfogalmak (Jakobson kommunikációs modellje), Johari-ablak. A
gesztusok, a tekintet és a mimika szerepe a kommunikációban - gyakorlatok
A helyes légzéstechnika. A hangszín, a hangsúly és a hangerő mint kommunikációs
tényezők, ezek tudatosítása („milyen a saját hangom visszahallgatva?”) - gyakorlatok
Beszédmód – mennyire befolyásolja a személyiség, a partnerhez és a közleményhez való
viszony – szituációs játékok
Aktív meghallgatás. Empátiakeltés énüzenetek által – szituációs játékok
Az asszertív, az agresszív és az alárendelődő viselkedésformák – szituációs játékok
Megterhelő kommunikációs helyzetek kezelése: kérés előterjesztése, ill. visszautasítása;
dicséret adása, fogadása – szituációs játékok.
Megterhelő kommunikációs helyzetek kezelése: kritika adása és fogadása – szituációs
játékok
Érvényesülés, szimpátia elnyerése – szituációs játék: állásinterjú, Önéletrajz készítése –
magyar és idegen nyelven
Idegen nyelvi szakkifejezések
Tömörítés idegen nyelvű szövegből magyar nyelvre
Üzleti szituációk idegen nyelvű szerepgyakorlatai
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Tananyagegység
azonosítója
2001-06/3

megnevezése
Idegennyelvi szakmai kommunikáció alapjai

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tanulók/hallgatók váljanak képessé írásban és szóban kommunikálni egy idegen nyelven,
folyamatosan fejleszteni az idegen nyelvű kompetenciájukat és szókincsüket. Mindennapi
tevékenységükhöz kapcsolódó életszerű helyzetekben egy idegen nyelven szakszerűen
használják a szakmában nélkülözhetetlen ismereteket és terminológiákat. Nemzetközi
levelezést, pályázatokat, projekteket, dokumentumokat tudjanak előkészíteni egy idegen
nyelven.
Tananyagegység tartalma:




A munkával, munkahellyel kapcsolatos mindennapi tevékenységek: telefonálás; a
munkahely megközelítése; szakmai utazások (vámvizsgálat, szálloda, vásárlásreklamálás stb.); üzleti ebédek; egészség.
Idegen nyelvi szakkifejezések.
Tömörítés idegen nyelvi szövegből magyar nyelvre

.
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Tananyagegység
azonosítója
2001-06/4

megnevezése
Viselkedéskultúra, munkakultúra, nonprofit etika

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
Az illem, etikett, protokoll fogalomhármas különböző fejlődési szakaszokon ment keresztül,
míg napjaink hivatalos kapcsolattartásának szabályaivá alakult. A protokoll szabályainak
betartása segítheti a kapcsolatok zökkenőmentes felvételét, illetve fenntartását, a be nem
tartása olykor jóvátehetetlen hibákhoz vezethet. Cél, hogy a tanulók/hallgatók alapvető
ismereteket szerezzenek a viselkedéskultúra szabályszerűségeiről, és kialakíthassanak egy
olyan nézőpontrendszert, amely segíti őket a protokoll jellegű munkájukban.
A tanulók/hallgatóknak megismerkednek. az írott, szigorúan veendő szabályokkal, illetve a
szabályok rugalmas alkalmazásának területeivel.
Tananyagegység tartalma:




















Általános alapfogalmak. Az illem, az etikett, a protokoll eredete
A jogi és erkölcsi szabályozás közös és eltérő jellegzetességei
Az üzleti viselkedés és a személyiségfejlődés általános pszichológiai alapjainak
megismerése.
Az üzleti viselkedés hajtóerőinek, valamint szabályozásának szükséges és hatékony
összeegyeztetése.
A szocializáció és a személyiségjellemzők kialakulása.
Az üzleti kommunikáció fogalma, az emberi kapcsolatrendszer kialakítása, illetve
hatékony fenntartása.
Az önismeret, a társismeret, valamint az empátia készségének fejlesztése a csoport
működésének megismerésén keresztül.
Az énkép tisztázása, a belső erősségek és fejlesztésre szoruló készségek feltárása –
egyéni SWOT analízis. A személyes stílus beazonosítása.
Érdeklődési irányok és típusok. Érték és az értékrendszer kialakítása. Motiváció és a
munkaértékek rangsora.
Az üzleti képességek és készségek.
Teljesítmény és motiváció kapcsolata.
Célmeghatározások. A hosszú távú, középtávú, és rövid távú célok
egymáshoz való viszonya.
Tanulási stílus, a tanulási képességek fejleszthetősége. A figyelem és emlékezet
viszonya. Egyéni tanulásmódszertan kialakítása.
A problémamegoldás és konfliktuskezelés szakaszai, problématípusok. Megoldási
módozatok több szempontú elemzése.
Társadalmi és személyes érintkezés. Megszólítás, bemutatkozás, köszönés
Viselkedéstechnika: Találkozás, belépés valahová, vendégfogadás.
Az öltözködés szabályai.
Az írásbeli érintkezés szabályai: névjegy, levél, meghívó.
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Az állami protokoll. Diplomáciai rendezvények. Ajándékok.
Tárgyalás, üzleti megbeszélés, ültetési rend, ültetésese alkalmak.
Hivatalos ceremóniák: aláírás, megnyitás, díjátadás, kitüntetés, delegáció fogadása,
delegáció tagjaként …
Konferencia, ütemterv.
Az üzleti etikai normák szerepe, jelentősége.
A szervezeti magatartás és a menedzsment etikája.
Az ügyfelekért való felelősség.
A nemzetközi üzleti élet etikája.
Az emberi erőforrás menedzselésének etikai vetületei.
Reklámetika, biztosítási etika, banketika, tőzsdeetika.
Adómorál, a számviteli munka etikája.
Nonprofit etika.
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Tananyagegység
azonosítója
2001-06/5

megnevezése
Prezentációkészítés

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A prezentációkészítés célja a tanulók/hallgatók kommunikációs kompetenciájának, ezen
belül íráskészségének és előadói képességeinek fejlesztése, valamint a prezentációkhoz
alkalmazható technikai eszközök használati lehetőségeinek megismertetése. Ennek
érdekében gyakorlati ismereteket nyújt különböző célú prezentációk elkészítéséhez.
Tananyagegység tartalma:








A hatásos nyilvános szereplés feltételei és módszerei, az eredményes prezentáció
jellemzői.
A prezentációs folyamat elemei: helyzetelemzés, téma előkészítése, kivitelezés
megtervezése, végrehajtás, partneri reakciók kezelése és értékelése.
Az írásművekkel szembeni követelmények, logikai felépítés; stílus; érvelés
Power Point prezentációs program.
Prezentáció készítése, beillesztések, WordArt készítése.
Mezők és objektumok, beszúrások, képformázások.
Prezentáció animálása, hiper-hivatkozások, egyéb effektusok.
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Követelménymodul
azonosítója
2025-06

megnevezése
Számítástechnikai feladatok
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Tananyagegység
azonosítója
2025-06/1

megnevezése
Számítástechnikai alkalmazások

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tanuló/hallgató legyen tisztában azokkal a számítógépes alkalmazásokkal és módszerekkel,
melyek elengedhetetlenül szükségesek későbbi munkájának elvégzéséhez, ezeket
készségszinten sajátítsa el. Ismerje meg azokat a tipográfiai és internetes
tudományterületeket, melyeket más szakterületen is sikerrel alkalmazhat.
Tananyagegység tartalma:

 Informatikai alapfogalmak átismétlése.
 Operációs rendszerek. Az operációs rendszer működése, használata. Kommunikáció az
operációs rendszerrel. Operációs rendszerek kezelőfelülete, testre szabása.
 A fájl fogalma, azonosítása. Állományok a lemezes háttértárolón. A könyvtárrendszer
fogalma. Állomány azonosítása. Fájl, könyvtár és lemezkezelés, állományok védelme.
 Segédprogramok ismertetése, használata. Commanderek.
 Védekezés a vírusok ellen. A vírusok fogalma, fajtái. A vírusok felismerése,
vírusdetektálás, vírusirtás.
 Hálózatba kapcsolt számítógépek használatának alapjai, csoportosítása.
 Hálózati alapfogalmak.
 Internet.
 Információs szolgáltatások használata lokális- és világméretű hálózatokon keresztül.
Levelezés, hírcsoportok, keresés, Outlook.
 Szövegszerkesztési alapismeretek. Microsoft WORD.
 WordArt, egyenletszerkesztő.
 Körlevél készítése
 Táblázatkezelési alapfogalmak, munkafüzet, munkalap, formázás, adatbevitel.
Diagramok készítése. Függvények használata.
 Adatbázis létrehozása, kezelése.
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sikeres kommunikáció

0

1

2

gyj

16

Idegennyelvi szakmai
kommunikáció alapjai

0

1

3

gyj

3
0

1

3

gyj

Szakmai törzsanyag
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17

A közösségszervezés alapvetése

18

Munkamódok, módszerek a
közösségszervezésben

19

A közösségszervezés gyakorlata esettanulmányok, terepmunka

20

A nonprofit szervezetek jogi
szabályozása

21
22

Nonprofit marketing és PR
Szervezet, vezetés, adminisztráció

23

A nonprofit szervezetek
gazdálkodása

24

25
26

2

0

5

k
1

1

1

7

Projekttervezés és
projektmenedzsment I.
(projektfinanszírozás)
Projekttervezés és
projektmenedzsment II.
Pályázatírás
Bevezetés az andragógiába

1

3

k
0

1

2

2
1

0
0

3
5

gyj 17, 18

gyj

2

0

5

gyj

2

1

6

gyj

2

0

5

k
k
1, 6

1

0

2

k

1

1

5

gyj

6, 11

k

27

Felnőttképzések tervezése és
szervezése

2

1

5

gyj

28

A felnőttképzés módszertana és
eszközrendszere

1

0

2

k

2

29

Viselkedéskultúra, munkakultúra,
nonprofit etika

gyj

1

0

2

k

3, 4, 5

kf
kf

0
0
9

1
1
5

30 Szakszeminárium
31 Záródolgozat konzultáció
Összes óraszám
Szakmai gyakorlat
Összes kreditszám

9

5

9
33

5
34

1

0

2

1

10
30 nap

6

2

kf
kf
kf

27

26

120

ea= előadás, gy= elméletigényes gyakorlat, gyj=gyakorlati jegy, k=kollokvium, kr=kredit, kf=kritérium feltétel
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló/hallgató szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az
időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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