
 

 

 

  

2018. 

Vajda Zsolt 

www.co-treme.hu 

2018. 01. 02. 

Vezetők képzése a szociális- és 
gyermekvédelmi szférában 



 Coaching – Tréning – Mediáció 
vajda.zsolt@co-treme.hu Vajda Zsolt +3620 213 1847 
 www.co-treme.hu 
 

  www.co-treme.hu  2 
 

 

Vezetők képzése a szociális és gyermekvédelmi szférában 

Vázlat 

 

Megjegyzés: 

Az alábbi dokumentum egy keret tematika. Egy vázlat! Kiegészítse, átdolgozása képzői – tréneri team 

keretében javasolt. 

Részletesebb bevezető: http://www.co-treme.hu/l/vezetok-kepzese-a-szocialis-gyermekvedelmi-

szferaban/ 

Az egyes gyakorlatok részletes leírása rendelkezésre áll. Az anyagban szereplő tesztek széles körben 

ismert és alkalmazott tesztek. Konkrét megnevezésüket szándékosan nem jelöltem. A tréning 

kipróbálásra került a gyakorlatban, bíztató visszajelzésekkel és eredménnyel. 

Az egyes feladatok, gyakorlatok, tesztek mindegyikének feldolgozásakor valamint a koordinált kis- és 

nagycsoportos megbeszélések során külön kitérünk az adott tartalom és eredmény vezetői 

aspektusaira. Sőt, mindez fő hangsúllyal szerepel mindvégig a tréning során. Mint minden 

csoportmunkában, természetesen lazító játékok is alkalmazásra kerülnek.  

A képzés 6 témakörből áll. Ez összesen 6 napot vesz igénybe. Javasolt napi beosztás 9.00 – 17.00 – ig. 

Ez 40 perces „órákkal” számolva 480 perc. Benne a nettó tréning idő 400 perc. A fennmaradó 80 perc 

a szünetek és a 30 perces ebéd ideje. (Mint általában minden tréningen, képzésen.) 

 

Tartalom 
 

Módszer Eszközök Időtartam 
(perc) 

    

I. Bevezetés: 
 

   

Rendhagyó bemutatkozások 
 

Páros gyakorlat Nem szükséges 30 

Népek köszöntése 
 

Csoportos feladat Köszöntő kártyák 10 

Adj használati utasítást 
magadhoz 

Kétlépcsős gyakorlat Orientáló sablon, 
kártya 

20 

Elvárásaim 
 

Egyéni munka, nyilvános 
megosztás 

Színes „post it” -ek 30 

Csoportszabályok 
megalkotása 

Szabály játék Flipchart tábla 20 

Miről lesz szó? – A tréning 
bemutatása 

Prezentáció. Kérdések – 
válaszok félórája 

Projektor 20 

http://www.co-treme.hu/l/vezetok-kepzese-a-szocialis-gyermekvedelmi-szferaban/
http://www.co-treme.hu/l/vezetok-kepzese-a-szocialis-gyermekvedelmi-szferaban/
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II. Kommunikációs blokk:    

Konstruktív hallgatás – 
vezetői aspektusok 
 

Páros gyakorlat Nem szükséges 40 

Teszt 1. – kommunikáció  
 

Egyéni feladat, majd 
kiscsoportos megbeszélés 

Teszt és értékelése 30 

Koordinált megbeszélés nagycsoport  60 

Teszt 2. – kommunikáció  
 

Egyéni feladat, majd 
kiscsoportos megbeszélés 

Teszt és értékelése 30 

Koordinált megbeszélés nagycsoport  40 

„A szavaknak súlya van…” 
 

Egyéni feladat, majd 
kiscsoportos megbeszélés 

Papírlapok, tollak 40 

Koordinált megbeszélés nagycsoport  20 

Disputa Páros gyakorlat Flipchart tábla 10 

   I – II. témakör 
összesen 400 
perc 

    

III.  Önismereti blokk:    

Bevezető gyakorlat  Egyéni feladat, gyakorlat „Tölcsér” sablon 10 

Teszt 3. - Önismeret 
 

Egyéni feladat – nagykörös 
megbeszélés 

Teszt és értékelése 40 

Én és a munkám… 4 körös 
megközelítés 

Kétlépcsős: egyéni, majd 
páros feladat 

 30 

Koordinált megbeszélés 
(vezetői aspektusok) 

Csoportmunka  60 

Teszt 4. - Önismeret Egyéni feladat – nagykörös 
megbeszélés 

Teszt és értékelése 60 

Fejezd be a mondatot…! Kétlépcsős: Egyéni, majd 
kiscsoportos feladat 

 30 

Koordinált megbeszélés 
(vezetői aspektusok) 

Csoportmunka  40 

Teszt 5. - Önismeret Egyéni feladat Teszt és értékelése 40 

Koordinált megbeszélés 
(vezetői aspektusok) 

Csoportmunka  30 

Varázsbolt - szemétdomb Egyéni feladat Papírlapok, tollak 40 

Záró gyakorlat Csoportmunka Papírlapok, tollak 20 

   III. témakör 
összesen 400 
perc 

    

IV.  Vezetői blokk:    

Munkaköreink… Csoportos  „vetélkedő”. Papírlapok, tollak, 
flipchart tábla 

60 

Szerepeink… Kétlépcsős: Egyéni, majd 
páros gyakorlat, koordinált 
megbeszélés 

Papírlapok, tollak 60 

Vezetéselméletek Prezentáció  Projektor 30 
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Kapcsolt gyakorlat Kétlépcsős: Egyéni munka, 
majd kiscsoportos 
feldolgozás, nagykörös 
megbeszélés 

Papírlapok tollak 30 

Rendhagyó 
intézménybemutatás 

Egyéni feladat, 
kiselőadások, prezentációk 

Nagyméretű 
papírlapok, tollak 

90 

Ecomap készítés és 
prezentációk 

Egyéni és/vagy 
kiscsoportos feladat 

Nagyméretű 
papírlapok, tollak 

90 

Újratervezés az Ecomap 
függvényében 

Páros gyakorlat, nagykörös 
megbeszélés 

Nagyméretű 
papírlapok, tollak 

60 

Szakmaközi – intézményközi 
együttműködés 

Interaktív prezentáció Projektor 40 

Milyen vezető vagyok?  
Négykörös bemutatkozás 

Egyéni feladat, 
kiselőadások, prezentációk 

Papírlapok, tollak 60 

Csapatom teamem – 
rendhagyó bemutatás 

Egyéni feladat, 
kiselőadások 

Papírlapok, tollak 60 

Teszt 6. – Munkaszervezés, 
team építés 

Egyéni feladat Teszt és értékelése 60 

Koordinált megbeszélés   60 

Csapatom, teamem a teszt 
függvényében 

Egyéni feladat, 
prezentációk 

Papírlapok, tollak 60 

Záró gyakorlat Kiscsoportos gyakorlat  40 

   IV. témakör 
összesen 2 x 
400 perc = 800 
perc 

    

V.  Interakciós blokk:    

Zónák – gyakorlat 3 szerep, 
három zóna, sok – sok 
helyzet 

Csoportos gyakorlat Színes kötél 40 

Kapcsolódó filmrészlet.  Film és nagykörös 
megbeszélés 

Projektor 20 

„Jutalomosztás”  
 

Kétlépcsős: Egyéni, majd 
kiscsoportos feladat – 
koordinált megbeszélés 
 

Feladat sablon, 
személykártyák, 
leírások 

60 

Teszt 7. – konfliktuskezelés Egyéni feladat Teszt és értékelése 40 

Konfliktuskezelés és 
együttműködés a 
gyakorlatban, saját példákon 
keresztül 

Kiscsoportos feladat és 
prezentációk 

Papírlapok, tollak 60 

Esetmegbeszélés – vezetői 
szituációk 

Esetmegbeszélő csoport  180 

Zárás – „kilépőcédulák”    

 
 
 

  V. témakör 
összesen 400 
perc  
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VI.  Összegzés:    

    

Intézményi változás 
menedzsment és tervezés 
négy aspektusban 
 

Egyéni munka, 
prezentációk 

Papírlapok, tollak, 
flipchart 

180 

Vezetői önismeret és 
változás menedzsment négy 
aspektusban 

Egyéni munka, koordinált 
megbeszélés 

Papírlapok, tollak 120 

    

„Feloldó” film Film és nagykörös 
megbeszélés 

Projektor 40 

Zárás - visszajelzések   60 

   VI. témakör 
összesen 400 
perc 

 

 

Budapest, 2018. 01. 02. 

         Vajda Zsolt 

               Szociális munkás - szociálpolitikus 


