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XVI. évfolyam  1. szám 

Külföldi képzési 

lehetőségek 

fiataloknak 

A KIFE számos 

nemzetközi 

együttműködésben vesz részt, melynek 

köszönhetően hírlevél olvasóink is több külföldi 

képzési lehetőségről hallhatnak. 2018 

februárjában a következő nemzetközi 

képzésekre van lehetőség jelentkezni 

résztvevőként: 

Intergenerációs segítő képzés: 
A programra várunk minden olyan, elsősorban 18 

és 30 év közötti fiatal jelentkezőt, aki nyitott a 

csoportvezetéssel és időskori életminőség 

javításával és a generációs különbségek könnyebb 

áthidalásával kapcsolatos új ismeretek 

befogadására, valamint úgy érzi, hogy ezeket az 

ismereteket tovább is tudná adni az idősebb 

generáció számára. 

 

Egy-egy képzési alkalom során 12 fő képzésére 

kerül sor nemzetközi csoportban. A résztvevők 

amellett, hogy elsajátítják a képzésen hallottakat, 

vállalják, hogy kovászemberként továbbadják a 

képzés alapgondolatát, ösztönzik további helyi 

műhelyek létrehozását, működtetését. Ehhez a 

tudásátadáshoz kapnak módszereket, 

ismereteket és megtanulhatják, hogy hogyan 

érdemes csoportos képzés során a csoportos 

módszerek és csoportdinamika előnyeit 

kihasználni. A képzés nyelve angol, elvárás a 

középszintű beszélt nyelvtudás. A résztvevők 

Dániából, Romániából, Máltáról és 

Magyarországról érkeznek, így lehetőség van 

interkulturális kapcsolatok kialakítására.  

 

A képzés tananyagegységei: 

 Szenior csoportok jellemzői, pszichológiai 

aspektusa, csoportmechanizmusok 

 Az idősek tanulási szokásai, az 

infokommunikációs tréningek speciális 

jellemzői 

 Az infokommunikációs tudástranszfer 

módszertana szenioroknál, modern 

eszközök használata az idősek életében 

 

A képzésre jelentkezőktől elvárás, hogy a tanult 

ismereteket helyben, saját nyelven, idősek 

körében kipróbálja, maga is szervezzen 

tudásátadó alkalmakat. A végzett résztvevők 

önkéntes tevékenység formájában szerveznek 

tanuló csoportokat a jövőben. 

 

 

 

 

 

2 képzési alkalom időpontja és helyszíne: 

1. Románia, Kolozsvár: 2018. február 12-22 

(tovább információ és online jelentkezési 

lap) 

2. Dánia, Koppenhága: 2018. február 19-28. 

(tovább információ és online jelentkezési 

lap) 

 

A fenti lehetőségek a We wish a better 

world projekt keretein belül valósulnak 

meg a Dél-alföldi Teleházak Egyesület és 

külföldi partnerek szervezésében. 

 

 

Érdeklődni lehet Polyák Ritánál a DTE e-mail 

címén (dtertf@gmail.com) és az iroda 

telefonszámán: (+36202158880) 
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