
Tréning 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

A XXI. század emberének az információ megtalálásán, annak birtoklásán kívül 

különösen kiemelt szempontja a meglévő tudás naprakészsége. Az adatok folyamatos „frissen 

tartásának” több módszere is lehetséges, hiszen az internet, különböző fejlesztői fórumok, stb. 

számtalan lehetőséget biztosítanak az érdeklődők számára, azonban kulcsfontosságú, hogy a 

fiatalokban kialakuljon egy belső igény a folyamatos fejlődésre, amelyet a „lifelong learning” 

szemlélet adhat meg. 

A projektben résztvevőket – az előző mérföldkövekben bemutatottakhoz hasonlóan - 

ennek megfelelően min. 10, max. 25 fős csoportokra osztottuk, és meghívott szakembereink 

segítségével olyan tréning-napokat szerveztünk nekik, amelyekben a fő hangsúly a tudás és a 

szemlélet átadásán túl a közösségépítés, valamint a közösségben lét élményének 

megtapasztalása volt. A tréningekkel a fő célunk gondolkodó, szociálisan is érzékeny fiatal 

generáció nevelése, akik az idősebbek tisztelete mellett elhivatottak a hagyományok 

megőrzése, valamint a fejlődés mellett a korábbi vívmányok elismerésére és megőrzésére. 

 A háztartástan tréningen résztvevő önkéntesek a nap folyamán a saját területükön 

dolgozó szakemberektől hallgattak gyakorlatorientált előadásokat, amelynek témakörei olyan 

alapvető készségek voltak, mint a főzés, a mosás, a takarítás, az elektronikai rendszerek 

karbantartása, valamint a vegyszerekre és gyógyszerekre vonatkozó előírások. Idén is azt 

tapasztaltuk, hogy önkénteseink ismeretei hiányosak voltak a fentebb említett területeken, így 

mindenképpen fontos volt segíteni a fejlődésüket ezeken a területeken is, 

hiszen önkénteskedésük során fontos lesz, hogy ezen tudás birtokában tudjanak majd 

tevékenykedni. 
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Tréning 

 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

A XXI. század emberének az információ megtalálásán, annak birtoklásán kívül 

különösen kiemelt szempontja a meglévő tudás naprakészsége. Az adatok folyamatos „frissen 

tartásának” több módszere is lehetséges, hiszen az internet, különböző fejlesztői fórumok, stb. 

számtalan lehetőséget biztosítanak az érdeklődők számára, azonban kulcsfontosságú, hogy a 

fiatalokban kialakuljon egy belső igény a folyamatos fejlődésre, amelyet a „lifelong learning” 

szemlélet adhat meg. 

A projektben résztvevőket – az előző mérföldkövekben bemutatottakhoz hasonlóan - 

ennek megfelelően min. 10, max. 25 fős csoportokra osztottuk, és meghívott szakembereink 

segítségével olyan tréning-napokat szerveztünk nekik, amelyekben a fő hangsúly a tudás és a 

szemlélet átadásán túl a közösségépítés, valamint a közösségben lét élményének 

megtapasztalása volt. A tréningekkel a fő célunk gondolkodó, szociálisan is érzékeny fiatal 

generáció nevelése, akik az idősebbek tisztelete mellett elhivatottak a hagyományok 

megőrzése, valamint a fejlődés mellett a korábbi vívmányok elismerésére és megőrzésére. 

 A közjogi műhelyen a fiatalok megtapasztalhatták, hogy egy társadalom csak akkor 

lehet működőképes, ha annak tagjai betartják annak kereteit, irányvonalait. A résztvevők 

megtapasztalhatták, hogy a jog elsősorban az együttműködést és a konstruktív munkát 

hivatott elősegíteni, egy állampolgárnak pedig ismernie kell az olyan alapvető 

szabályozásokat, amelyek a munka törvénykönyvében, valamint a polgári törvénykönyvében 

megtalálhatók. A tréningnek köszönhetően a fiatalok olyan új ismeretekre tehettek szert, 

amelyek által társadalmunk felkészültebb egyéneivé válhattak. 
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Tréning 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

A XXI. század emberének az információ megtalálásán, annak birtoklásán kívül 

különösen kiemelt szempontja a meglévő tudás naprakészsége. Az adatok folyamatos „frissen 

tartásának” több módszere is lehetséges, hiszen az internet, különböző fejlesztői fórumok, stb. 

számtalan lehetőséget biztosítanak az érdeklődők számára, azonban kulcsfontosságú, hogy a 

fiatalokban kialakuljon egy belső igény a folyamatos fejlődésre, amelyet a „lifelong learning” 

szemlélet adhat meg. 

A projektben résztvevőket – az előző mérföldkövekben bemutatottakhoz hasonlóan - 

ennek megfelelően min. 10, max. 25 fős csoportokra osztottuk, és meghívott szakembereink 

segítségével olyan tréning-napokat szerveztünk nekik, amelyekben a fő hangsúly a tudás és a 

szemlélet átadásán túl a közösségépítés, valamint a közösségben lét élményének 

megtapasztalása volt. A tréningekkel a fő célunk gondolkodó, szociálisan is érzékeny fiatal 

generáció nevelése, akik az idősebbek tisztelete mellett elhivatottak a hagyományok 

megőrzése, valamint a fejlődés mellett a korábbi vívmányok elismerésére és megőrzésére. 

 A karrier tréning arra készíti fel az önkénteseket, hogy a pályázat lezárása után, a 

munkaerőpiacra lépve minél jobb esélyekkel induljanak egy-egy fontos pozícióért. A nap 

során egy olyan tapasztalt, hiteles keresztény szakember osztotta meg tapasztalatait, hibáit és 

örömeit a karrierrel és a munka világával kapcsolatban, amely óriási lépéselőnyt jelenthet 

majd azok számára, akik részt vettek ezen az alkalmon. A tréningnek köszönhetően a fiatalok 

olyan buktatók kikerülésére lesznek képesek, amelyek komoly nehézségeket okozhatnának 

számunkra karrierbeli előmenetelük során. 
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Tréning 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

A XXI. század emberének az információ megtalálásán, annak birtoklásán kívül 

különösen kiemelt szempontja a meglévő tudás naprakészsége. Az adatok folyamatos „frissen 

tartásának” több módszere is lehetséges, hiszen az internet, különböző fejlesztői fórumok, stb. 

számtalan lehetőséget biztosítanak az érdeklődők számára, azonban kulcsfontosságú, hogy a 

fiatalokban kialakuljon egy belső igény a folyamatos fejlődésre, amelyet a „lifelong learning” 

szemlélet adhat meg. 

A projektben résztvevőket – az előző mérföldkövekben bemutatottakhoz hasonlóan - 

ennek megfelelően min. 10, max. 25 fős csoportokra osztottuk, és meghívott szakembereink 

segítségével olyan tréning-napokat szerveztünk nekik, amelyekben a fő hangsúly a tudás és a 

szemlélet átadásán túl a közösségépítés, valamint a közösségben lét élményének 

megtapasztalása volt. A tréningekkel a fő célunk gondolkodó, szociálisan is érzékeny fiatal 

generáció nevelése, akik az idősebbek tisztelete mellett elhivatottak a hagyományok 

megőrzése, valamint a fejlődés mellett a korábbi vívmányok elismerésére és megőrzésére. 

 A közigazgatástan tréningen a résztvevők betekintést nyertek a közigazgatás 

rendszerébe, az államigazgatásba, és azt is megtudhatták, hogyan működik egy 

önkormányzat. A tréning második felén – az elméleti alapozás követően -, a gyakorlat során a 

résztvevők egy nyílt testületi ülés szimulációján vettek részt, amely során olyan döntéseket 

kellett hozniuk, amely során szociálisan rászoruló családok téli tüzelőanyagot kaptak, 

megszervezték a közétkeztetést, illetve tájékoztatást kaphattak a település életének 

változásáról is. 
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Rendezvény, foglalkozás címe: Közigazgatástan tréning – Farkas Dániel 
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Tréning 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

A XXI. század emberének az információ megtalálásán, annak birtoklásán kívül 

különösen kiemelt szempontja a meglévő tudás naprakészsége. Az adatok folyamatos „frissen 

tartásának” több módszere is lehetséges, hiszen az internet, különböző fejlesztői fórumok, stb. 

számtalan lehetőséget biztosítanak az érdeklődők számára, azonban kulcsfontosságú, hogy a 

fiatalokban kialakuljon egy belső igény a folyamatos fejlődésre, amelyet a „lifelong learning” 

szemlélet adhat meg. 

A projektben résztvevőket – az előző mérföldkövekben bemutatottakhoz hasonlóan - 

ennek megfelelően min. 10, max. 25 fős csoportokra osztottuk, és meghívott szakembereink 

segítségével olyan tréning-napokat szerveztünk nekik, amelyekben a fő hangsúly a tudás és a 

szemlélet átadásán túl a közösségépítés, valamint a közösségben lét élményének 

megtapasztalása volt. A tréningekkel a fő célunk gondolkodó, szociálisan is érzékeny fiatal 

generáció nevelése, akik az idősebbek tisztelete mellett elhivatottak a hagyományok 

megőrzése, valamint a fejlődés mellett a korábbi vívmányok elismerésére és megőrzésére. 

 A tudományos metodológia tréningen idén is olyan önkénteseink vehettek részt, akik 

az önkénteskedés mellett saját szakmai területükön is folyamatosan fejlődni szeretnének. 

Előadónk beszélt a helyes hivatkozás fontosságáról, a formai hibákról, az APA-hivatkozás 

univerzális formátumáról, valamint arról is, hogy a mai világban miért csak folyamatos 

önképzéssel lehet jó szakemberré válni. A tréning második felében az elméletet gyakorlatba is 

ültették, így az elhangzottak hosszabb távon rögzülhettek. 

  

Projektazonosító: EFOP-1.3.5-16-2016-00797 

Rendezvény, foglalkozás címe: Tudományos metodológia tréning – Szabó-
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Tréning 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

A XXI. század emberének az információ megtalálásán, annak birtoklásán kívül 

különösen kiemelt szempontja a meglévő tudás naprakészsége. Az adatok folyamatos „frissen 

tartásának” több módszere is lehetséges, hiszen az internet, különböző fejlesztői fórumok, stb. 

számtalan lehetőséget biztosítanak az érdeklődők számára, azonban kulcsfontosságú, hogy a 

fiatalokban kialakuljon egy belső igény a folyamatos fejlődésre, amelyet a „lifelong learning” 

szemlélet adhat meg. 

A projektben résztvevőket – az előző mérföldkövekben bemutatottakhoz hasonlóan - 

ennek megfelelően min. 10, max. 25 fős csoportokra osztottuk, és meghívott szakembereink 

segítségével olyan tréning-napokat szerveztünk nekik, amelyekben a fő hangsúly a tudás és a 

szemlélet átadásán túl a közösségépítés, valamint a közösségben lét élményének 

megtapasztalása volt. A tréningekkel a fő célunk gondolkodó, szociálisan is érzékeny fiatal 

generáció nevelése, akik az idősebbek tisztelete mellett elhivatottak a hagyományok 

megőrzése, valamint a fejlődés mellett a korábbi vívmányok elismerésére és megőrzésére. 

Önkénteseink egy csoportja egészségügyi tréningünkön vett részt, amely során egy 

elhivatott mentős, Nagy József segítette őket az alapvető egészségügyi ismeretek 

elsajátításában. Fiataljaink olyan ismeretekhez juthattak hozzá, amelyek a mindennapok során 

is életet menthetnek, valamint a projekt többi részében, az idősekkel való foglalkozás során is 

jól jöhetnek nekik. Célunk a tréninggel a fiatalok tettre kész, vészhelyzet esetén is segíteni 

tudó önkéntesek nevelése volt, amelyben egy hiteles előadó segítette minden lépésüket. 

  

Projektazonosító: EFOP-1.3.5-16-2016-00797 

Rendezvény, foglalkozás címe: Egészségügyi tréning – Kovács Károly 
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Tréning 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

A XXI. század emberének az információ megtalálásán, annak birtoklásán kívül 

különösen kiemelt szempontja a meglévő tudás naprakészsége. Az adatok folyamatos „frissen 

tartásának” több módszere is lehetséges, hiszen az internet, különböző fejlesztői fórumok, stb. 

számtalan lehetőséget biztosítanak az érdeklődők számára, azonban kulcsfontosságú, hogy a 

fiatalokban kialakuljon egy belső igény a folyamatos fejlődésre, amelyet a „lifelong learning” 

szemlélet adhat meg. 

A projektben résztvevőket – az előző mérföldkövekben bemutatottakhoz hasonlóan - 

ennek megfelelően min. 10, max. 25 fős csoportokra osztottuk, és meghívott szakembereink 

segítségével olyan tréning-napokat szerveztünk nekik, amelyekben a fő hangsúly a tudás és a 

szemlélet átadásán túl a közösségépítés, valamint a közösségben lét élményének 

megtapasztalása volt. A tréningekkel a fő célunk gondolkodó, szociálisan is érzékeny fiatal 

generáció nevelése, akik az idősebbek tisztelete mellett elhivatottak a hagyományok 

megőrzése, valamint a fejlődés mellett a korábbi vívmányok elismerésére és megőrzésére. 

Február 16-án rendeztük meg közgazdaságtani tréningünket, amely során a projektben 

résztvevő önkéntesek pénzügyi alapismereteket szerezhettek. Felkért előadónk, Ádámné Nagy 

Rita az elméleti alapozást követően gyakorlati példákon keresztül mutatta meg a 

jelenlévőknek többek között az adózás rejtelmeit, a tőzsdézés világát, valamint a családi 

pénzügyi tervezés mikéntjét. A nap célja a fiatalok pénzügyi kultúrájának növelése volt, 

amely a visszajelzések alapján nagyon jól sikerült. 

  

Projektazonosító: EFOP-1.3.5-16-2016-00797 

Rendezvény, foglalkozás címe: Közgazdasági tréning - Ádám-Nagy Rita 
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Tréning 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

A XXI. század emberének az információ megtalálásán, annak birtoklásán kívül 

különösen kiemelt szempontja a meglévő tudás naprakészsége. Az adatok folyamatos „frissen 

tartásának” több módszere is lehetséges, hiszen az internet, különböző fejlesztői fórumok, stb. 

számtalan lehetőséget biztosítanak az érdeklődők számára, azonban kulcsfontosságú, hogy a 

fiatalokban kialakuljon egy belső igény a folyamatos fejlődésre, amelyet a „lifelong learning” 

szemlélet adhat meg. 

A projektben résztvevőket – az előző mérföldkövekben bemutatottakhoz hasonlóan - 

ennek megfelelően min. 10, max. 25 fős csoportokra osztottuk, és meghívott szakembereink 

segítségével olyan tréning-napokat szerveztünk nekik, amelyekben a fő hangsúly a tudás és a 

szemlélet átadásán túl a közösségépítés, valamint a közösségben lét élményének 

megtapasztalása volt. A tréningekkel a fő célunk gondolkodó, szociálisan is érzékeny fiatal 

generáció nevelése, akik az idősebbek tisztelete mellett elhivatottak a hagyományok 

megőrzése, valamint a fejlődés mellett a korábbi vívmányok elismerésére és megőrzésére. 

Önkénteseink egy csoportja ebben a félévben prezentációs tréningünkön vett részt, 

amelynek fő célja a tudományos kritériumok átbeszélése, valamint a szakmailag megfelelő 

prezentációk elkészítésének, valamint előadásának technikái voltak. Hiszünk abban, hogy 

segítségünkkel önkénteseink olyan szakmailag is elismert, a társadalmunkat formálni tudó 

felnőttekké válhatnak, akik jelen projektben szerzett tapasztalataik révén egy szociálisan 

érzékenyebb, az idősebb generációval, annak értékeivel foglalkozó társadalmat alakíthatnak 

ki. Tréningünk célja az volt, hogy az önkénteseket támogassuk abban, hogy szakmai 

pályájukon is meg tudják mutatni magukat, elképzeléseiket, kutatásaikat és 

eredményeiket, amely révén szakterületük elismert tekintélyévé válhatnak 

majd. 
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