Képzési felhívás

Csoportdinamikai alapismeretek, csoportvezetés a szociális munkában
A képzés engedélyszáma: T-05-063/2014
Óraszám: 42 óra (25 elmélet + 17 gyakorlat)
Pontszám: 40 pont
Képzés díja: 26.000 Ft.Tartja: György Margit
A szociális területen dolgozó szakemberek felé egyre gyakrabban megfogalmazódó elvárás,
hogy a klienseikkel ne csak egyéni gondozás keretében foglalkozzanak, hanem a szolgáltatás
bővítéseképpen a csoportmunka is legyen része az ellátásnak. Ez a munkaforma nagyon
hatékony, és fontos kiegészítése a kétszemélyes segítő-segített munkakapcsolatnak, ill. a
családok gondozásának. Az azonos vagy hasonló problémával küzdő kliensekkel történő
szociális csoportmunka számos hatótényezőjére hívja fel a figyelmet a szakirodalom is.
A csoportdinamikai és csoportvezetői alapismereteket nyújtó tanfolyami továbbképzés célja,
hogy biztonságos kapaszkodót nyújtson a szakmájában csoportmunka módszerével dolgozó,
vagy azt tervező szociális területen dolgozó szakemberek számára.
Tervezett témák:











A csoportmunka hatótényezői, szociális csoportmunka típusok
A csoportdinamika fogalma, elemei
o Pszichodinamikai törvényszerűségek
o Szerepek
o Norma, csoportkultúra
o Kommunikációs és interakciós minták
o Csoportfejlődési fázisok
o Kohézió
o Szociális kontroll
o Fokális konfliktus
o Indulatáttétel
o Védekezési mechanizmusok
Csoportvezetői feladatok a csoport működése során
o Tervezés: csoportcél, célcsoport
o Szervezés: meghirdetés, toborzás, helyszín, időpont, eszközök
o Kapcsolatfelvétel a résztvevőkkel
o A csoport munkafázisa – „ kettős fókusz”
o A csoport lezárása, értékelés, dokumentáció
A csoportvezető személyes és szakmai alkalmassága, felkészültsége
o Ismeret, tudás
o Készségek
o Szakmai értékelköteleződés
o Személyiség
o A csoportvezető szakmai felelősségei
A csoportvezető kommunikációja, a hatalomhoz való viszonya
o Az asszertív kommunikáció
o A játszmamentesség
o Hatalom és párbeszéd
o Vezetői stílusok
o Belső kontroll
Csoportvezetői „bukások” okai, háttere
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A résztvevők csoportvezetői próbagyakorlata, visszajelzések
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A képzés helyszíne: 1134 Budapest, Dózsa György út 152.
A jelentkezési lapokat 2017. április 10-ig kérjük a vida.judith@bmszki.hu e-mail címre, vagy –
amennyiben e-mail küldésre nincs mód - a 06-1-238-95-01-es fax számra elküldeni.
További információ: vida.judith@bmszki.hu e-mail címen.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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