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Szabadidős animátor - gyermekprogram szervező képzés 
 
Elméleti oktatási alkalmak: 

• Online, ZOOM felületen 
• Kezdés 2021.09.27. (hétfő) 
• Oktatási napok: 2021.09.27., 09.29., 10.04., 10.06., 10.11., 10.13., 10.18.,  
• Nyomatott munkafüzetet kapnak a résztvevők, amiben az előadásoknak megfelelő tematika szerint 

tudnak dolgozni 
 
Gyakorlati oktatási alkalmak: 

• Személyes jelenléttel 
• Gyakorlati nap: 2021.10.02. Letenye Fáklya Művelődési Ház és Fáma Háza. 
• egész napos oktatási alkalom, ellátással:  

2 alkalommal pogácsa, ásványvíz, tea és kávé, 1 meleg főétkezés 
• A képzési csoportok kialakítása során maximum 15 fős csoportok kialakítása ez előírt. A gyakorlati 

alkalmakon egyszerre 30 főt kell mozgatni, így 2 oktatóval, csoportbontásban fogunk dolgozni 
(lehetőség szerint szabadtéren – időjárás függvénye) 

 
Projektterület megjelölése 
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00050 azonosítószámú, Humán kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti Program nyugati 
térségében című projekt keretében tervezett tevékenységsorozat a térségben élők tudásszintjének növelését, 
munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő képzések megvalósítását célozza, az alábbi Zala megyei településeken:  
Bánokszentgyörgy, Bázakerettye, Becsehely, Borsfa, Bucsuta, Csörnyeföld, Fityeház, Kiscsehi, Kerkaszentkirály, 
Kistolmács, Lasztonya, Letenye, Lispeszentadorján, Maróc, Molnári, Murakeresztúr, Muraszemenye, Murarátka, 
Petrivente, Pusztamagyaród, Pusztaszentlászló, Oltárc, Semjénháza, Szécsisziget, Szentliszló, Szentmargitfalva, 
Tófej, Tormafölde, Tornyiszentmiklós, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Valkonya, Várfölde, Zajk. 
 
A képzéseken a felsorolt településeken élő (állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező) állampolgárok 
vehetnek részt, továbbá mindazon más településen állandó lakcímmel rendelkező állampolgárok, akiknél 
igazolható, hogy a képzés elvégzése után a megszerzett ismereteket a felsorolt 34 település valamelyikén 
hasznosítják. 

 
A képzés célja:  
Olyan személy képzése, aki kulturális, humán, közösségi alapú munkát végez az adott település lakossága körében. 
Közösségszervező, -fejlesztő szabadidőszervezési feladatait önállóan, vagy a művelődési, oktatási, civil, 
önkormányzati, nonprofit szervezetekkel együttműködve, elkötelezetten, szakszerűen, jól szervezetten végzi. 
A végzett hallgató a szülők jelenléte esetén önálló programlebonyolításra; pedagógus, vagy más kompetens 
szakember segítőjeként a szülők jelenléte nélküli programlebonyolításra válik képessé. 
 
A képzés célcsoportja:  
Az egészségtudatosság jegyében elsősorban gyermekek számára sport és szabadidős programok szervezésére és 
lebonyolítására alkalmas, a kistelepülések helyi rendezvényei, táborai során a programok szervezésében és 
lebonyolításában önálló feladatvégzésre képes segítők képzése. 
Továbbá, mindenki számára, aki a képzés tárgya iránt érdeklődik és fejlődésre motivált. 
  

mailto:szampont@szam.hu


 
 
 
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ ÉS OKTATÓ KÖZPONT KFT. E-000320/2014 

POSTACÍM: 8900 ZALAEGERSZEG, RÁKÓCZI ÚT 4-8.  E-MAIL: SZAMPONT@SZAM.HU 
TELEFON: 92/314-390 FAX: 92/510-590  HONLAP: WWW.SZAMPONT.HU 

A képzésre való jelentkezés feltételei: 
Végzettség: legalább tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség. 
Életkor: maximum betöltött 65 éves korig 
A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

• Kommunikáció eszközeinek, megnyilvánulási formáinak megismerése.  
• Közösségi problémamegoldó módszerek, eljárások ismerete. 
• Felismerni a közösségfejlesztés iránti szükségletet. 
• Alapvető kézműves technikák megismerése. 
• Szabadidő sportok megismerése, annak szabályainak megismerése, alkalmazásának képessége. 
• Biztonságos, balesetmentes környezet megteremtésének képessége a programokon. 
• Elsősegély nyújtás alapvető tudnivalóinak megismerése. 

Képzés tananyagegységei: 
• Korosztályok közötti kommunikáció eszköztára 
• Alapvető kézműves technikák elsajátítása 
• Szabadidősportok, sportágak alapvető szabályai, eszközhasználat 
• Közösségfejlesztés (zene és mozgás; közösségépítő játékok) 
• Elsősegélynyújtási alapismeretek 

 
Korosztályok közötti kommunikáció eszköztára 

• Felkészítés a településen élő több generációt felölelő lakosság kapcsolódási pontjainak feltárása, 
megismerése, együttműködés segítése, előre mozdítása, közösen szerzett élmények biztosításával. 

Alapvető kézműves technikák elsajátítása 
• Szabadidős tevékenységek szervezésének, módszertani ismereteinek elsajátítása. A csoport ismereteire 

és érdeklődésére építve ismerkedés kézműves technikákkal, azok elsajátításának módjával. 
Szabadidősportok, sportágak alapvető szabályai, eszközhasználat 

• Mozgásos szabadidős tevékenységek, sportolás szervezésének, módszertani ismereteinek elsajátítása. A 
mozgás élettani hatásainak, verseny és játék kiemelkedő szerepének megismerése. A csoport ismereteire 
és érdeklődésére építve ismerkedés különböző sportágak jellemzőivel, szabályaival, irányítás módjával. 

Közösségfejlesztés (zene és mozgás; közösségépítő játékok) 
• Közösségfejlesztő tevékenységek, lehetőségek feltárása. A résztvevő kreativitásának fejlesztése. 

Öntevékeny a közért elkötelezett személyiségjegyekben történő megerősödés. A közösség számára 
ötlettár biztosítása. 

Elsősegélynyújtási alapismeretek 
• A közösségi, csoportos szerveződésű programokon a fizikai biztonság megteremtésére való törekvés 

kialakítása, baleset esetén a szakszerű segítségnyújtás biztosítása. 
 

A képzés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szerinti felnőttképzés, amely elméleti és gyakorlati részből áll, vizsgával 
zárul, amelynek sikeres letétele után a képző tanúsítványt állít ki. 

 
Jelentkezési határidő 
2021.09.22.(szerda) 12:00-ig 
SZÁM-PONT Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Központ Kft. 
Fitosné Kámán Tímea –oktatási koordinátor 
E-mail cím: fitost@szam.hu 
Telefonszám:+3620/221-36-58 
További tájékoztatás és jelentkezési lap letölthető: www.murahuman.hu oldalról. 
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