
Közösségi animátor  
szakirányú továbbképzési szak 

 
Záróvizsga témakörök 

 
1. Ismertesse a settlement lényegét és értékrendjét, valamint a settlement ház 

bevezetésének hasznát a települési képviselıtestület számára 
 

2. Mutassa be a settlement (közösségi) ház koncepcióját a falugyőlésen/városrészi 
lakossági fórumon a helyi lakosságnak 

 
3. Milyen legyen egy jó settlement? Mutassa be a házat, a szervezetet, a vezetést, a 

filozófiát. 
 

4. Hogyan lehet a settlementet a közösség mővészeti életének szolgálatába állítani? 
Milyen programokat tervezne a közösségi házban? Hogyan látna hozzá? 
Készítsen tervet! 

 
5. Készítsen tervet a helyi közösség megismerésére (válassza saját települését, vagy 

lakókörnyezetét). Mutassa be milyen cél érdekében milyen módszereket tud 
alkalmazni. Számoljon be a képzés során alkalmazott módszerek és eljárások 
gyakorlati tapasztalatairól 

 
6. Milyen módszerekkel lehet megismerni a helyi közösség szükségleteit? Számoljon 

be a képzés során alkalmazott módszerek és eljárások gyakorlati tapasztalatairól, 
elemezze ezeket 

 
7. Milyen lehetıségeket ismer a helyi nyilvánosság biztosítására? Hogyan lehet a 

helyi nyilvánosságot segíteni, konstruktív módon használni? Mondjon példákat a 
képzésben tanult, próbált módszerekrıl 

 
8. Hogyan fejezheti ki egy ember a helyi ügyekkel kapcsolatos véleményét? Hogyan 

lehet elısegíteni a helyi közösség közügyekben való részvételét? Milyen 
programokkal segítheti a settlement ezt a folyamatot? 

 
9. Mit kell tudni a közösség gazdasági tevékenységének fejlesztéséhez? Mutassa be 

munkahelyi, vagy lakókörnyezetének gazdasági jellemzıit. Készítsen tervet a 
közösség gazdasági tevékenységének elısegítésére 

 
10. Mutasson be egy közösségi vállalkozást. Jellemezze mőködési mechanizmusát, 

értékeit. Miben segíti a programot a közösségi megközelítés? 
 

11. Mutasson be egy példát, amikor aktivista közösségi eszközöket kell alkalmazni. 
Tervezze meg és elemezze, hogy milyen módon lehet eredményeket elérni az 
ügyben 

 
12. Milyen lehetıségei vannak egy állampolgárnak a hangja hallatására, véleménye 

kifejtésére? Válasszon ki egyet és mutassa be, hogyan lehet azt a 
leghatékonyabban alkalmazni 

 



13. Készítsen csoportmunka tervet, amelyben kidolgozza a csoportmunka 
szükségességét a közösségben; a csoportmunka célját; a csoport potenciális 
tagságának és a szponzorálásához (anyagi, személyi, tárgyi feltételek) szükséges 
felmérések módszereit; a csoport formai kialakítására vonatkozó elképzeléseket 
(zárt-nyitott csoport, kiscsoport-nagycsoport, cél alapján történı besorolás); a 
csoporttagok toborzásához a jelentkezıkkel, potenciális tagokkal készülı interjú 
kérdéseit; a csoporttagok kiválasztásának szempontjait; fogalmazza meg a 
tagokkal történı szerzıdés tartalmi elemeit; az egyes csoportfoglalkozásokon, az 
alakulástól a befejezésig, a fıbb témákat és csoportmunka technikákat. 

 
14.  Mutasson be egy, a közösségben jól használható csoportanimálási módszert az 

alábbi területekrıl: célok elırevetítése, közösségi felmérés; cselekvési terv 

kidolgozása; csoportos döntéshozatal, konstruktív konfliktuskezelési módszerek, 

jóvátételi technikák; a részvételi demokrácia módszerei. A kiválasztott módszer 
ismertetése gyakorlati megközelítésbıl induljon, valóságos közösségben történı 
felhasználásról szóljon, amibe a saját munka mellett hazai és külföldi jó 
gyakorlat is beépíthetı. 

 
15.  Az Ön lakóhelyén (település, lakótelep) lehetıség nyílik egy közösségi ház 

megnyitására és mőködtetésére. Önt kérik fel, hogy tervezze meg a közösségi ház 
hatékony mőködését. Ismertesse a közösségi tervezés lépéseit, folyamatát! 

 
16.  Az Ön településén problémaként merül fel, hogy a helyi fiatalok nem tudják 

hasznosan eltölteni szabadidejüket, ezért megszaporodott a rongálás, 
vandalizmus és egyéb deviáns viselkedési forma körükben. A helyi ügyekért 
elkötelezett emberként elhatározza, hogy közösségi megoldást keres a 
problémára. Tervezze meg a probléma közösségi szintő megoldását! 

 
17.  Ön egy settlementben dolgozik fıállású munkatársként. Célja, hogy minél több 

és hatékonyabb munkát végzı önkéntest vonjon be a settlement mindennapi 
mőködésébe. Ismertesse, hogyan végezné a formális és az informális önkéntesség 
elterjedését, szélesítését az adott közösségben.  

 
18.  Az Ön településén a fiatalok több önképzı kört is aktívan mőködtetnek, vesznek 

részt benne, több mővészeti ágban is tevékenykednek sikerrel. A helyi közösség 
szinterein azonban nem jelennek meg, kevesen tudnak csak róluk. Hogyan, 
milyen módszerekkel tudna nyilvánosságot teremteni a fiatalok 
tevékenységének? Tervezze meg számukra a nyilvánosság biztosítását! 
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