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Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga! 

 
A Fővárosi Módszertani Tegyesz szervezésében „Tanácsadói kompetenciák 

fejlesztése” címmel képzés indul 2012. november 27 - 30 között. A foglalkozás a 
szociális továbbképzésekben akkreditált személyiségfejlesztő foglalkozás (S-05-023/2011 
számon), a szerezhető továbbképzési pontérték: 31 pont. 

 

Tanácsadás témakörben két, egymást kiegészítő, egymásra épülő, de önállóan is elvégezhető 
akkreditált képzést kínálunk gyermekvédelmi szakemberek számára.  
Az elméleti megalapozottságot tanfolyam keretében („Tanácsadás a gyermekvédelemben” 
címmel, T-05-014/2011 akkreditációs számú, 40 továbbképzési pont), az attitűd-

formáláshoz szükséges sajátélmények megszerzését jelen 
személyiségfejlesztő foglalkozáson keresztül tesszük elérhetővé.  
A két képzési forma közül jelen ismertető a személyiségfejlesztő foglalkozást mutatja be. 
 
A személyiségfejlesztő foglalkozás célja, hogy a gyermekvédelmi alap- és 
szakellátásban különböző munkakörökben dolgozó, de a tanácsadás eszközeit 
használó kollégák felismerjék a tanácsadás eltérő helyzeteit és megoldási 
repertoárjukból adekvát formáit legyenek képesek mobilizálni. Cél, hogy a 
résztvevők tanácsadói kommunikációs készségei fejlődjenek. 

 
A képzés kezdetén a résztvevőkkel összegyűjtjük a munkakörükre jellemző, tipikus 
tanácsadási helyzeteket. Ezeket a helyzeteket használjuk a képzés során példáknak, hogy 
valóban életszerű helyzetekre adjon a képzés érvényes megoldási mintákat.  
A tanácsadó szerepfelfogások tisztázása után folyamatmodellek áttekintése következik. 
Átfogó tanácsadási elméleti modell megismerése, majd elemeinek kipróbálása, szituációs 
helyzetű begyakorlása következik. Az első nap összegyűjtött tipikus tanácsadói helyzeteket 
áttekintve megvizsgáljuk, hogy az egyes szituációkban melyik elméleti modell alkalmazására 
nyílik lehetőség. Ez a képzési elem időben és tartalomban is a legkiterjedtebb, két és fél 
napon keresztül gyakoroljuk az egyes lépéseket és a lépésekhez tartozó technikákat.  
A tanfolyam zárásaként személyes visszajelzéseket adunk. 
 
A továbbképzés részvételi díja: 40 000 Ft/fő  
Helyszín: 1081 Budapest, Alföldi utca 9-13. 
A képzés intenzitása: 32 óra, négy képzési napon, napi 8 óra. 

 
Ha a fentiek alapján szeretne részt venni továbbképzésünkön, kérjük, a jelentkezési lapot 
kitöltve küldje vissza a Fővárosi TEGYESZ Módszertani és Elemző Szolgálatának címére, ezzel 
egyidejűleg kérjük a képzés indulása előtt, november 16-ig a részvételi díj 

átutalását. (bankszámlaszámunk: OTP 11784009-15490311). 
 

A jelentkezéseket visszaigazoljuk, a részvételi díjról a beérkezést követően a jelentkezési 
lapon megjelölt számlázási címre küldjük a számlát. 
További információval Dr. Bede Nóra és Miklósi Balázs a Módszertani és Elemző Szolgálat 
munkatársai, a továbbképzés felelősei a 32-32-944 telefonszámon készséggel állnak 
rendelkezésre. 


