A KURZUS FŐ CÉLJA A NŐK AKTIVITÁSÁNAK ÉS
HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TÁRSADALOMBAN,
KERESZTÉNY ÉRTÉKEK MENTÉN - NŐI SZEREPÜK, IDENTITÁSUK
K
MEGŐRZÉSÉVEL ÉS KIBONTAKOZTATÁSÁVAL.
A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület képzésére, mely a Témacentrikus Interakció
k
kciió
Magyarország Egyesület szakmai vezetésével valósul meg; minden olyan 18 év feletti nőt tvárunk,
v
várunk,
aki
képességeinek és készségeinek megfelelően szeretne bekapcsolódni a társadalmi életbe.e.

A képzés tartalma, az egyes
műhelyalkalmak témái:
I. műhelymunka: Együttműködés kultúrája
A helyi közösségi élet formálásában való részvétel elsődleges pontja,
hogy kialakítsuk a lehetséges együttműködéseket.

II. műhelymunka: Motiváció kultúrája és a manipuláció jelensége
Az együttműködések során a fontos ügyek hatékony képviseletéhez az
érvelés és a meggyőzés technikáját kell elsajátítani.

III. műhelymunka: Közösségszervezés kultúrája
A közösségek megalakulásához tisztában kell lenni azzal, hogy
hogyan kell egy közösséget alapítani, a már megalakult közösségen belül miként szervezzünk közösségi tevékenységeket, milyen csoportdinamikai elemeket kell figyelembe
venni a közösségszervezés folyamatában.

A képzés módszere a TCI – a csoportos eleven
tanulás módszere

A Témacentrikus Interakció (TCI), humanista pszichológia egyik gyakorlati irányzata, sikeresnek bizonyult munka- és tanulócsoportok vezetéséhez és közös munkájához, csapatépítéshez, döntéshozatali folyamatokban, konferenciákon és más,
nagyszabású rendezvényeken.
A Témacentrikus Interakció - mint önismeretre vezető módszer az életművészet
alapja lehet, másrészt módszertani és személyiségfejlesztő elemei révén a csoportvezetés művészetében ad elméleti és gyakorlati tudást.
A képzés 3 alkalmas (alkalmanként 2 nap, 15 óra) továbbképzést jelent, melyre Budapesten kerül sor. A képzést elvégzetteknek a TCI nemzetközi képzési
rendszerében érvényes részvételi igazolást ad ki a Témacentrikus Interakció
Magyarország Egyesület.
Kérjük, hogy a képzésre olyanok jelentkezzenek, akik vállalják az egész képzésen való részvételt és kötelezettséget vállalnak a képzés utáni önkéntes munka
elvégzésére, arról írásos beszámoló készítésére.

Jelentkezési határidő: 2016. február 19.

Jelentkezési lap letöltése
A képzés költségei alkalmanként 2.000 Ft.
(Ezen összeg tartalmazza a szombati ebédet, vacsorát, vasárnapi ebédet, műhelyen
való részvétel díját)

A KÉPZÉS IDŐPONTJAI:

2016. március 5-6.

2016. április 16-17.

2016. június 4-5.

Érdeklődni és további információt kérni az alábbi címen és telefonszámon lehet:
Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület – info@kife.hu; 06 (62) 426 – 785.
A KIFE 2009-től foglalkozik „Nők a civil életben” címmel a nők társadalmi aktivizálásával. Az elmúlt években számos jógyakorlatot mutattunk be kiadványok, kisfilmek formájában a www.nokacivileletben.hu oldalon. Korábbi
műhelymunkáinkról, képzésinkről is itt tájékozódhat.

