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Tematikai egység/ tevékenység  Elmélet/ gyakorlat idő 

1. alapvető ismeretek:   elmélet gyakorlat 

1.1 Ismerkedés egymással    

1.1 .1 Bemutatkozás, ismerkedés csoportmunka - 0,5  

1.1.2  Elvárások, kérdések a képzéssel kapcsolatban  

és a képzés rövid bemutatása 

csoportmunka  1 

1.2 Ismeretek a humán szféráról és intézményrendszereiről 

 

   

1.2.1 A jelenlévő szakmák, intézmények, szférák bemutatása 

 Egészségügy 

 Oktatás 

 Szociális – gyermekvédelem 

 Kultúra 

 Civil 

 Egyház 

Előadások, 

prezentációk 

résztvevőként, 

kiscsoportokban 

2,5  

1.2.2 Bemutatkozás településenként: 

Amennyiben kistérségi szakmaközi hálózat a képzés tárgya 

1. település 

2. település 

3. település 

4. település 

csoportos gyakorlat  1 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Eco map készítések, minden szinten: 

 Egyéni 

 Intézményi 

 Települési 

 

csoportmunka  1  

 1.2.4.  Erősségek – amire építünk csoportmunka  1 

1.2.5.   Lehetőségek – amivel élünk és élni kívánunk előadás  1 

1.2.6.   Nehézségek – amiket figyelembe veszünk ésamikkel megbirkózunk 

 

csoportmunka 1  
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1.2.7.    Veszélyek – amiket elkerülünk és/vagy csökkentünk, megoldunk csoportmunka  1 

 

  4,5 5,5 

       Mindösszesen 1 – 

es témakör: 10 óra 

2 A szakmai és stratégiai partnerek kapcsolatának megismerése 

 

   

2.1 Kompetenciák és határaik, valamint a közös halmazok 

 

előadás 1  

2.2 Utak egymáshoz: a sikeres együttműködés előkészítése 

szakmacsoportok szerepeinek, kompetenciáinak bemutatása, területük 

tisztázása 

csoportmunka  1,5 

2.3 Mi kell a sikeres együttműködéshez: 

Mocsár gyakorlat: A hatékony együttműködés elemeinek sajátélményű 

megtapasztalása, tudatosítása a résztvevőkben. 

csoportmunka  2 

2.4 Ellenőrző feladat 

Együttműködés lehetőségei a humán szakmai partnerek között 

Irányított, koordinált 

megbeszélés 

 1 

  1 4,5 

  Összesen 5,5 óra 

 

3.  Ismeretek a szakmaközi együttműködéshez és az intézmények közötti 

hálózat építéséhez 

  

3.1 Szakmaközi együttműködés   

3.1.2 Szakmaközi együttműködés a gyakorlatban előadás 0,5  

3.1.2 Jó gyakorlatok a szakmaközi együttműködésre 

Egyéni szint: 

 

 Eseti konzultáció 

 Esetmegbeszélés 

 Közös családlátogatás 

 Esetkonferencia 

 Részvétel védelembe vételi eljáráson 

 Részvétel elhelyezési tárgyaláson 

 

 

feladatcsoportok  1 



4 
 

 

Intézményi szint:  

 Vezetői tárgyalások  

 Intézményközi teamek 

Települési szint: 

 Szakmaközi megbeszélések 

 Éves gyermekvédelmi konferencia 

 

3.1.3 A gyermekvédelmi jelzőrendszer működése a gyakorlatban előadás 0,5 0,5 

3.1.4 A tagok bevonása a jelzőrendszerbe feladatcsoport  1 

3.1.5 Az esetmegbeszélések folyamata, módszertana, lépései Előadás,  Irányított, 

koordinált 

megbeszélés 

1  

  2 2,5 

  Összesen 4,5 óra 

Mindösszesen 2 + 3 

témakör:  10 óra  

3.2 szolgáltatás szervezési ismeretek és intézmények közötti hálózat 

kiépítése 

   

3.2.1 Szolgáltatástervezés I. szektoronként 

szolgáltatási paletta készítése, amit a saját szakmai területükön nyújtanak 

gyakorlat  1 

3.2.2 Szolgáltatástervezés II. településenként 

Az előző gyakorlat szolgáltatási körképei alapján minden egyes település 

kidolgozza a saját szolgáltatási térképét, figyelembe véve a helyi 

sajátosságokat, erősségeket, nehézségeket, tárgyi, személyi feltételeket. 

gyakorlat   1 

3.2.3 Hálózatok, intézményesülés előadás 1  

    

   

3.3 Dokumentációk   

3.3.1 A Gyermekvédelmi dokumentációs rendszer ismertetése előadás 1  

3.3.2  Dokumentációs módszertan előadás 1,5  
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        összesen   3,5 2 

  

4. Tanult ismeretek szintetizálása, gyakorlati elmélyítése   

4.1. Hol tartunk most egyénileg, intézményi szinten és a településen? 

 Településükön miként alakult az élet, az 1. alkalomhoz képest; 

visszatérés a bemutatkozó plakáthoz és az alapján mondják el, mi történt 

a célcsoport elérése, igényeinek, szükségleteinek megoldása érdekében. 

Ki/kik mit tettek a megsegítés érdekében. 

Változatosan lehet illusztrálni, illetve egy-egy gyerek, család életének 

bemutatásával személyessé tenni! 

gyakorlat  1 

4.2 az együttműködés lehetőségei 

SMART célok 

 

gyakorlat  1 

4.3 Együttműködés a gyakorlatban 

Eddigi gyakorlati tapasztalatok és jó gyakorlatok megbeszélése 

 

előadás 1  

4.4 Záró gyakorlat, visszajelzések, értékelések   1,5 

  4,5 5,5 

  Mindösszesen 3 és 

4. Gyakorlat: 10 óra 


