Képzési program tájékoztató adatlap
Képzési program címe: Az Információs és Koordinációs Pontokban dolgozó hálózati
koordinátorok felkészítése szervezetfejlesztés témakörben
Képzési program engedély száma: E-000892/2014/D024
Képzési program célja:
A képzés célja, hogy a résztvevők megismerik a szervezetfejlesztés fogalmát, alapelveit, a
különböző vezetési és menedzsment irányzatok jellemzőit, a szervezetfejlesztés folyamatát és
a szervezetfejlesztésben alkalmazható motivációs módszereket. A képzés további célja, hogy
a résztvevők önállóan szervezetfejlesztési tevékenységet végezzenek saját szervezetükben.
Képzési program célcsoportja:
Az Információs és Koordinációs Pontokban dolgozó hálózati koordinátorok.
Képzési programba bekapcsolódási feltétel:
Iskolai előképzettség

felsőfokú végzettség

Szakmai előképzettség

nincs

Egészségügyi alkalmassági
követelmények

nincs

Előírt gyakorlat

2 év szociális munkás vagy szociálpolitikus vagy
szociálpedagógus vagy pszichológiai vagy
gyógypedagógiai területen szerzett gyakorlat
nincs

Egyéb feltétel(ek)

Képzési program óraszáma: 9 óra, ebből 5 elméleti óra, 4 gyakorlati óra
Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:
A résztvevők ismereteket szereznek a következő témákban:
 A szervezetfejlesztés folyamatáról és annak szervezeti kereteiről.
 A szervezetfejlesztési folyamat egyes lépéseiről, a közben felmerülő nehézségekről és
azok megoldására vonatkozó lehetőségekről.
 A különböző szervezeti struktúrák és kultúrák jellemzőiről, előnyeiről és hátrányairól.
 A szervezetfejlesztés során alkalmazható különböző vezetési és menedzsment
irányzatokról, azok előnyeiről és hátrányairól.
 A különböző motivációs módszerek alkalmazhatóságáról, azok előnyeiről és
hátrányairól.
 Szervezetfejlesztési folyamat ismerete, és gyakorlati alkalmazhatósága.
 A különböző szervezeti struktúra és szervezeti kultúra típusok ismerete.
 A különböző vezetési és menedzsment irányzatok ismerete.
 A különböző motivációs módszerek ismerete és gyakorlatban történő alkalmazása.
A képzési program tananyagegységei
1. A szervezetfejlesztés fogalma, tárgya, a szervezetfejlesztés folyamata.
2. Szervezeti struktúrák és szervezeti kultúrák.
3. Vezetési és menedzsment irányzatok.
4. Motivációs módszerek a szervezetfejlesztésben.
Képzési program típusa:
csoportos képzés
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Képzési programban résztvevők létszáma:
maximum 25 fő
A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:
Számonkérések formája

Számonkérések
rendszeressége
Számonkérések tartalma

Megszerezhető minősítések
Megszerezhető
minősítésekhez tartozó
követelményszintek

Sikertelen teljesítés(ek)
következménye(i)

A képzés zárásaként a képzésben résztvevők kiscsoportos munka
keretében fejlesztési tervet készítenek saját szervezetükre
vonatkozólag, melyet a többi résztvevő számára rövid kiselőadás
keretében prezentálnak.
A képzési program végén.
A képzés zárásaként a képzésben résztvevők elkészítik a
szervezetfejlesztési tervet, mely tartalmazza a releváns fejlesztési
tevékenységeket, beazonosítja az adott szervezeti struktúrát és
kultúrát. A prezentált munka során releváns motivációs módszerek
kerülnek alkalmazásra.
A közös munka során az alábbi szempontokat szükséges
figyelembe venni:
1. Milyen vezetési és menedzsment módszereket
választanak?
2. Milyen motivációs módszereket alkalmaznak a
szervezetfejlesztés egyes lépéseiben?
megfelelt/nem felelt meg
megfelelt: A résztvevő ismeri és alkalmazza a
szervezetfejlesztés folyamatának lépéseit és a szervezetfejlesztési
tervben alkalmazza azokat. Azonosítja a különböző szervezeti
struktúrákat és kultúrákat. Ismeri a különböző motivációs
módszereket.
nem felelt meg: A résztvevő nem tudja vagy felcseréli a
szervezetfejlesztés folyamatának lépéseit. A szervezetfejlesztési
tervet nem készíti el vagy a tervben nem alkalmazza az elsajátított
ismereteket. Nem tudja azonosítani a különböző szervezeti
struktúrákat és kultúrákat. Nem ismeri a különböző motivációs
módszereket.
Ha a résztvevő a megengedett hiányzás mértékét meghaladta,
részére nem állítható ki a részvételt igazoló Tanúsítvány.

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
Részvétel követésének
módja

Megengedett hiányzás

A résztvevő a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl.
Megfelelt minősítéssel teljesítette a záró feladatot. Kitöltötte az
elégedettség mérő kérdőívet, amennyiben ezek a feltételek
teljesülnek, úgy a résztvevő számára kiadható a képzés
elvégzéséről szóló tanúsítvány.
Maximum az összóraszám 10%-a

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:
tanúsítvány
A képzési programmal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken további információ
kérhető, a képzési program megtekinthető személyes ügyfélfogadás keretében:
Cím: 1138 Budapest, Váci út 191.
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Telefon: (1) 450-3239
Fax: (1) 450-3235
E-mail : felnottkepzes@fszk.hu
Web: http://fszk.hu
Kérjük, hogy a személyes ügyfélfogadáshoz egyeztessen időpontot az FSZK Nonprofit Kft.
Felnőttképzési Irodáján dolgozó munkatársakkal.
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