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BEVEZETÉS 

A szociális intézmények rendkívül fontos társadalmi szerepet töltenek be, hiszen több szempontból különleges 

gondozásra szoruló emberekkel foglalkoznak. E kedvezményezettek ellátása sokféleképpen és eltérő formában 

valósul meg Európa szerte. 

A kelet- és közép-európai szociális intézmények helyzete azonban számos tekintetben hasonló. Annak ellenére, hogy 

sok éve végzik már tevékenységüket még mindig rendkívüli nehézségekkel küzdenek: folyamatos erőfeszítéseik 

ellenére a nem kielégítő támogatásból, a bürokráciából és a hierarchiából eredő nehézségekkel kell szembesülniük. 

Az állami irányítású szervezeteknél rendszerint hiányzik a megfelelő számú alkalmazott. Ez különösen szembetűnő, 

ha összevetjük a rendelkezésre álló szűkös személyi állományt és a kedvezményezettek nagyszámát. Ebből 

következően az elvárások tetemes hányadának sajnos nem képesek megfelelni. Gyakori, hogy az igények 

meghaladják az általuk nyújtott szolgáltatások körét, aminek következtében az ellátottakban a magányosság, a 

feleslegesség és a társadalmi kirekesztettség érzése alakul ki. 

Ugyanakkor sokan vannak, akik aktívan részt akarnak vállalni közvetlen környezetük illetve az őket körülvevő 

társadalom életében. Fontos tudatosítani azonban, hogy ezen állampolgárok motivációja, igénye általában igen 

eltérő: vannak, akiket saját, egyéni ambíciójuk vezérel, pl. új tudást, képességeket vagy új munkatapasztalatokat 

szeretnének szerezni, míg mások speciális kedvezményezettekkel foglalkozó szervezetek, intézmények javát kívánják 

szolgálni. Ezek a személyek képességeik, tapasztalataik, elkötelezettségük felajánlásával jelentős pozitív hajtóerőt 

jelentenek a kedvezményezettek, a szervezetek/intézmények és a társadalom egésze számára. Az ilyen 

kezdeményezéseket támogatni és bátorítani kell. 

A szociális intézmények önkéntes programjai alkalmat, lehetőséget kínálnak részint a kedvezményezettek 

szükségleteinek kielégítésére, részint az önkéntesek segítségnyújtási szándékainak érvényesítésére. 

Vannak olyan intézmények, akik már tettek kísérleteket az önkéntesekkel való együttműködésre. Jó példaként 

szolgálhat a Social Care Center OPS dzielnicy Bielany M. St. Warszawy nevű intézet, Lengyelországban, Varsóban. 

Azonban sok szociális intézmény további támogatásra szorul olyan minőségű önkéntes programok tervezésében, 

szervezésében és végrehajtásában, amelyek mind a kedvezményezettek, mind saját önkénteseik javára válnak.  

A szociális intézmény, a kliensek valamint az önkéntesek javát is szolgáló önkéntes programok irányítása gondos 

együttműködést igényel valamennyi érintett fél részéről. Ezért nemcsak az intézmény alkalmazottainak, hanem a 

kedvezményezettek, a helyi közösség képviselőinek és az önkénteseknek a kellő felkészítése is nélkülözhetetlen. 

A fogadó szervezetnek- különösen a közös munka kezdetekor - olyan felkészítést kell nyújtania az önkénteseknek, 

amely megalapozza a jó minőségű önkéntes tevékenységet, és egyúttal példát szolgáltat a kapcsolatfelvételhez azok 

számára, akiknek szintén szándékában áll önkéntes munkát vállalni. 

A tapasztalat azt mutatja, nagyon lényeges az intézmény összes alkalmazottjának a felkészítése e tekintetben. Az 

alkalmazottak támogatják az önkéntesek munkáját, ha tudatában vannak, hogy az önkéntesség milyen hasznára van 

az intézetüknek és ha megértik, hogy az önkéntesek feladata különbözik a fizetett alkalmazottakétól. Ezen felül az 

alkalmazottak információt kapnak a vonatkozó hatályos törvényekről. A személyzet tagjai jelentősen 

hozzájárulhatnak egy témához, ha az önkéntes program kialakításába bevonják őket, mert értik és tudják, hogy a 

gyakorlatban hogyan támogassák az önkéntesek munkáját.  

Az ellátottak, az önkéntesekkel való közvetlen kapcsolatnak köszönhetően – szintén jelentős hatással lehetnek az 

önkéntesek motivációjára. Képesek támogatni az önkéntes erőfeszítéseit, ha felismerik az önkéntes részvételének az 

előnyeit, és látják, hogy az önkéntesek által végzett munka különbözik a fizetett alkalmazottakétól, valamint a 

hatályos törvényt ismerik. Szintén nagyon fontos a helyi közösség képviselőiben a tudatosság felébresztése, az 

önkéntesség, az önkéntesség menedzselése és az önkéntesekkel végzett munka hasznossága iránt. A helyi közösség 

képviselőivel való együttműködés segítheti a szociális intézmény tevékenységét, az önkéntesek toborzását, és az 

intézmény kedvezményezettjei számára a rendezvények szervezését. 

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/best_practice_sensitizing_.pdf
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A fentiekre tekintettel azt gondoljuk, létfontosságú, hogy az érintett felek közös elképzelést alakítsanak ki arról, 

hogyan dolgoznak együtt az önkéntesekkel, mert ez szolgál szilárd, közös bázisként az önkéntes program 

végrehajtásához.    

A szociális intézmények, ilyen, jól működő önkéntes programjai nem csak támogatják az intézményt, de óriási 

hatással lehetnek a helyi közösségre, valamint általánosan, az ország szociális tőkéjére.  

A SoVol rövidítésű Erasmus+ program keretében a résztvevő szervezetek célja, hogy a szociális intézmények 

kapacitását bővítsék önkéntesek bevonásával. A program abban kívánja támogatni őket, hogy használják ki azt a 

hozzáadott értéket, amelyet az önkéntesek munkája teremt. E célból egy kézikönyv sorozat készült mindazok 

számára, akik felvállalják, hogy intézményükben az összes érintett fél érdekét szolgáló önkéntes programot 

dolgoznak ki és működtetnek. A SoVol projekt kiadványai: 

Önkéntes programok kialakítása szociális intézményekben - Útmutató 

 

Képzők kézikönyve: Hogyan működjünk együtt az önkéntesekkel?  

Felkészítő workshop szociális intézmények kliensei, dolgozói és a helyi közösség képviselői számára 

 

Képzők kézikönyve: Képzés szociális intézmények önkéntes menedzserei számára 

 

Képzők kézikönyve: Képzés szociális intézmények önkéntes mentorai számára 

 

Képzők kézikönyve: Képzés szociális intézmények önkéntesei számára 

 

Az önkéntesség hatásvizsgálata és az eredmények kommunikációja - Kézikönyv szociális intézmények számára 

 

Ez a kézikönyv ennek a sorozatnak az egyik tagja. 

 

 

A KÉZIKÖNYV CÉLJA 

Ez a kézikönyv azon képzők számára nyújt támogatást, akik az önkéntességről tartanak érzékenyítő képzést a 

szociális intézmények ellátottjai, alkalmazottai és a helyi közösségek képviselői számára. A könyvet a szociális 

intézményekben, az önkéntes programok megvalósítása során szerzett tapasztalataink alapján állítottuk össze. 

Ez a kézikönyv a képzés szerkezetét (képzési tematika), hasznos eszközöket és módszereket biztosít a képzők 

számára. 

Megpróbáltuk beleépíteni az összes olyan elemet, mely a szociális intézmények ellátottjai számára szükségesek az 

önkéntesekkel való együttműködésre való felkészítés során, és amelyek biztosítják a biztonságos, interaktív, 

gondolatébresztő légkör kialakítását a képzés során. 

Azonban fontos, hogy a képzést a különböző ellátottakhoz, azok értelmi és fizikai képességeihez kell igazítani. A 

képzőnek biztosítani kell, hogy a résztvevők szabadon kifejezhessék véleményüket, kérdezhessenek és a kérdéseikre 

választ kapjanak.  

Habár nagyon fontos, hogy a képzés időtartama, szerkezete, valamint az időbeosztás és módszertan a képző 

tapasztalataira legyen szabva, de különösen fontos a képzésen résztvevők sajátosságaihoz (pl. létszám, eddigi 

http://www.sovol.wordpress.com/
https://sovol.wordpress.com/outcomes/publications-in-hungarian/
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tapasztalatok stb.) és a szóban forgó szociális intézmény jellegzetességeihez való igazodás. A lehetőségek igen 

sokrétűek: a képzés rövidítése, több részre vagy szegmensre való felbontása, a kiemelt témákra, modulokra és 

megszerezhető kompetenciákra való fókuszálás, vagy a különböző módszertanok szerinti átadás. 

Ha a felkészítő workshop nem megvalósítható, akkor használjuk az érzékenyítés más módjait: állítsunk össze oktatási 

segédanyagot a résztvevőknek, szervezzünk rendszeres vagy négyszemközti megbeszéléseket. A felkészítést 

végezhetik a családtagok, szociális munkások, az önkéntes menedzser vagy mentor. 

 

KINEK SZÓL EZ A KÉZIKÖNYV? 

Ez a kézikönyv olyan személynek készült, aki a képzést tartja a szociális intézmények ellátottjai, alkalmazottai és a 

helyi közösség képviselői részére. A képzést egy képző vagy egy olyan személy végezheti, aki gyakorlott az önkéntes 

programok szociális intézményekbe való bevezetésében. Fontos, hogy a képzés során a képzőt segítse az intézmény 

önkéntes koordinátora, aki képes lesz az adott intézmény tevékenységével kapcsolatos specifikus kérdések 

elmagyarázására.   

A képző rendelkezzen alapvető ismeretekkel a jóléti/szociális rendszerről. A képzés előkészítésekor meg kell ismernie 

a szervezetet, annak ellátottjait és a nekik nyújtott támogatást.  

 

A képzésben nagyon hasznos az oktatónak a különböző korcsoportokkal, és a különféle nehézségekkel és 

kihívásokkal küzdő hallgatókkal szerzett tapasztalata. Az ilyen gyakorlatnak köszönhetően a képző jobban meg tudja 

érteni a képzés résztvevőinek igényeit és tapasztalatait. 

 

A képző bátorítsa a résztvevőket véleményük kifejezésére és a képzésben való aktivitásra, valamint figyeljen a 

résztvevők közötti kapcsolatokra. Amennyiben szükséges, a képzőnek be kell avatkozni annak érdekében, hogy a 

tréninggel kapcsolatos elégedettséget biztonságos, nyitott légkörben biztosítsa. 

 

HOGYAN HASZNÁLJUK EZT A KÉZIKÖNYVET?  

A kézikönyv egy olyan felkészítő workshop szerkezetét és módszertanát mutatja be, mely három célcsoportra 
fókuszál: szociális intézmények ellátottai, az intézmény alkalmazottai és a helyi közösség képviselői. A kézikönyv 
anyaga a SoVol projekt 5 országban folytatott kísérleti folyamatának eredményeire, valamint a projekt partnerek 
tapasztalatára és munkájára épül. Ezért alkalmazása csupán javaslatnak tekinthető, mindig szem előtt kell tartani, 
hogy a résztvevőknek milyen tudásra és képességekre van szükségük, illetve milyen korlátaik vannak. A 
workshopokat minden esetben céltudatosan, az adott szociális intézmény sajátosságaihoz és igényeihez kell 
igazítani.   
 

A kézikönyv a képzési tematikában részletezett modulokra tagolódik. Minden modul külön fejezetet alkot, amelyben 

a megvalósításhoz szükséges módszerek leírása található. Néhány fejezet különféle alternatív eljárásokat ajánl. 

Ezekben az esetekben lehetőség nyílik kiválasztani azt a módszert, amelyik leginkább illeszkedik a képzés 

sajátosságaihoz. Bármelyik fejezet rövidíthető a résztvevők sajátosságainak megfelelően, fókuszban tartva a 

következő modulokat: bevezetést az önkéntességbe, önkéntesség a szociális intézményben és az önkéntesekkel való 

együttműködés hasznossága. 

Nagyon fontos, hogy a résztvevőknek lehetőséget adjunk a sikeres együttműködéssel kapcsolatos benyomásaikról 

való közös elmélkedésre.   

A kézikönyv a képzés két változatát mutatja be: a 4 tanórás teljes változatot (180 perc), és a 2,2 tanórás rövid 

változatot (100 perc). A rövid változat után a résztvevőkkel egyéni megbeszélésekre kerülhet sor, amelyek keretében 

a kérdéseikre választ kapnak.  

 



 
 
 

leményeiket  7 

A KÉPZÉS CÉLCSOPORTJAIRÓL  

A képzés háromféle célcsoportnak készült: 

- Szociális intézményi alkalmazottaknak, 

- Szociális intézmények ellátottjainak és családjaiknak, 

- A helyi közösségek képviselőinek. 

Minden alkalmazottat és kedvezményezettet fel kell készíteni. Ez nem csak azok számára fontos, akik közvetlen 
kapcsolatban lesznek az önkéntesekkel, de azok számára is, akik nem kerülnek kapcsolatba velük, mert minden 
szereplőnek tudnia kell, mit jelentenek az önkéntesek a szociális intézmény és kedvezményezettjei számára. A 
felkészítő workshop bemutatja, miről szól az önkéntesség, az önkéntesek munkája miben különbözik a fizetett 
alkalmazottakétól és hogyan tudják támogatni az önkénteseket a munkájukban.   

Az önkéntesek szociális intézménybe való bevezetésében szerzett tapasztalataink azt mutatják, hogy nagyon fontos 
azon helyi közösség képviselőinek felkészítése, amelyben az adott szociális intézmény tevékenykedik. Mind a 
szociális intézmények, mind a kedvezményezettek nap, mint nap a helyi közösség tagjaiként működnek. Az ellátottak 
alapvető igényeiket leggyakrabban a legszűkebb környezetükben elégítik ki: üzletek, iskolák, egészségügyi 
központok, hivatalok és intézmények, amelyek az ő biztonságukat szolgálják. Néha, akadályozottságuk miatt nem 
férnek hozzá ezekhez a helyekhez. Az önkéntesekkel együttműködve ezek a korlátok feloldhatók.   

A helyi közösség gyakran nyújt különféle forrásokat a szociális intézmény számára. A különböző intézmények 
rendelkeznek azokkal a tudásokkal, képességekkel és anyagi eszközökkel, melyek az önkéntes program 
kivitelezésénél hasznosak lehetnek. A képzés segíthet a helyi közösség képviselőinek, hogy felismerjék a szociális 
intézmény önkéntes programjának előnyeit az egész közösség számára.   

A részvevők minden egyes csoportja különböző tapasztalatokkal rendelkezhet az önkéntességgel kapcsolatban. 
Érdemes ezeket a képzés előtt megismerni.  

Figyelembe kell venni, hogy a résztvevő csoportok képviselőinek lehetnek kétségei, fenntartásai. Minden modul 
végén időt kell biztosítani, hogy megfogalmazzák, kifejezzék félelmeiket, megoldásokat találjanak és tapasztalatot 
cseréljenek.  

A következőkben adunk néhány tanácsot, amelyek a különböző csoportok számára tartott érzékenyítő workshopok 
előkészítése és megvalósítása során hasznosak lehetnek. 

 

Szociális intézmények alkalmazottai 

 

A felkészítő workshopot azzal az intézménnyel szoros együttműködésben kell előkészíteni, amely számára a képzést 

tartani fogják. A képzést az intézmény sajátosságaira kell szabni. Különösen a nagyobb, 40 alkalmazottnál többet 

foglalkoztató szociális intézmények esetében, a képzés időtartamának az intézmény munkamenetéhez és az általa 

ilyen célra biztosítható időhöz kell alkalmazkodni. Bizonyos esetekben többször meg kell ismételni a képzést, hogy 

minden alkalmazott részt tudjon venni rajta. 

Az intézmény alkalmazottai különbözhetnek képzettségükben és kommunikációs készségeikben. Az alkalmazottakkal 

való kommunikáció feleljen meg az adottságaiknak (ne használjunk túl sok szakkifejezést, tegyünk fel egyszerű 

kérdéseket, vagy fordítva, használjunk egészségügyi vagy közgazdasági kifejezéseket, stb.).  

Néhány esetben, amikor a szociális intézmény alkalmazottai különböző épületekben/helyszíneken dolgoznak, nem 

ismerik közelebbről egymást, vagy csak ritkán van lehetőségük közösen dolgozni. Ezekben az esetekben fontos időt 

szánni a csapatépítésre és arra, hogy a résztvevők megismerkedjenek egymással. 

Sok alkalmazottnak fontos, hogy a megszerzett képzettségét igazolni tudja. Ezért el kell készíteni a részvételt igazoló 

dokumentumokat és a képzés után át kell adni azokat az intézmény alkalmazottainak.   
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A szociális intézmény kedvezményezettjei 

A szociális intézmény sajátosságai szerint néhány ellátottnak szüksége lehet szülők vagy gondozók segítségére, pl. 

fogyatékkal élők szülei, kiskorúak szülei, vagy fogyatékkal élők családtagjai vagy segítői. A család vagy gondozó 

jelenléte különösen fontos, amikor a kedvezményezettek állapota ezt szükségessé teszi, vagy amikor gyakran 

kapcsolatba kerülnek az önkéntesekkel.   

Van néhány különleges igényű ellátott, akiket saját személyes kapcsolatán keresztül kell érzékenyítenie a 

gondozónak vagy az önkéntes menedzsernek/mentornak. Máskülönben nem fogadják el az önkéntes segítségét. 

Habár ez később változhat, amennyiben az önkéntes jelenléte állandósul és az intézetben általánosan elfogadottá 

válik. 

A demenciával vagy mentális gondokkal küzdő, sérült ellátottak számára jó, ha egy olyan alkalmazott tartja az 

felkészítést, akiben megbíznak. Az idős ellátottak számára a bizalom alapvető, ezért határozottan javasolt, hogy az 

érzékenyítést olyan alkalmazott, akár az önkéntes menedzser, vagy a mentor végezze, aki napi kapcsolatban van az 

ellátottakkal.  

A helyi közösség képviselői 

 

A képzésen résztvevő helyi közösséget képviselők lehet, hogy nem ismerik egymást. Fontos, hogy mindenki előtt 

bemutatkozzanak és legyen idejük tapasztalatot cserélni a szociális intézménnyel való együttműködésükkel és a 

kedvezményezettekért végzett tevékenységeikkel kapcsolatban.  

A képzés során lehetőséget kell biztosítani a résztvevőknek, hogy beszéljenek a szociális intézményben folyó 

önkéntesség fejlesztésével kapcsolatos közös tevékenységeikről.  

 

A KÉPZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE  

A képzésre való felkészülés során fontos megismerni az intézmény kedvezményezettjeinek egyedi igényeit. Fizikai és 

szellemi állapotuk, valamint a koncentrálási képességük alapján kell kiválasztani a szükséges módszereket és 

meghatározni a képzés időtartamát. 

 

A megfelelő előkészítés jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. A képzés résztvevői a tréning elején szerzett 

első benyomásaik alapján alkotnak véleményt mind a képzőről, mind a képzés anyagáról, valamint a képzési 

körülmények előkészítéséről. Ezért a képzés indulásakor mindennek zökkenőmentesen kell zajlania. 

A képzéssel megbízott személy feladata az előkészítés eljárásának kialakítása a képzés jó minőségének biztosítása 

érdekében. Minden részlet számít. 

Az előkészítés kardinális lépései a következők: 

• a képző felkészülése 

• a képzési anyagok előkészítése; 

• a képzés helyszínének előkészítése; 

• a képzés résztvevőinek előzetes felkészítése, tájékoztatása.  

 

A legsikeresebb képzések azok, amelyeknek minden részlete gondosan megtervezett és előkészített. 
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A KÉPZŐ FELKÉSZÜLÉSE  

Minden képző eltérő végzettséggel, tapasztalattal, szakmai hozzáértéssel és képzési módszerekkel rendelkezik. A 

képzőknek, még abban az esetben is, ha jártasak a képzés tárgyában, megfelelően fel kell készülniük.  

 A képzőnek alapvető ismeretekkel kell rendelkeznie arról a szociális intézményről, amelyben dolgozni fog. 

Meg kell ismerkednie a fő szolgáltatásaival, a képzésbe bevont személyi állomány sajátosságaival és a 

képzésen felmerülhető problémák típusaival. A képzőnek ismernie kell a kedvezményezetteket is, azok 

igényeit és szükségleteit valamint a velük kapcsolatos esetleges fizikai és lelki nehézségeket.  

 Meg kell ismernie a képzés helyszínét, érkezzen oda a képzés napján korábban, végezze el a szükséges 

előkészületeket, és ellenőrizze, hogy minden rendben van-e. 

 

A KÉPZÉSI ANYAGOK ELŐKÉSZÍTÉSE 

Ajánlott ezt a képzést egy konkrét szociális intézmény terében tartani. Ily módon a tréner és egy szociális 

intézménynek lehetősége van arra, hogy bevezessék a résztvevőket, az önkénteseket az intézmény terébe, oda, ahol 

majd önkéntesek lesznek. A résztvevők megismerhetik az önkéntes menedzser és az önkéntes mentor irodáját, az 

önkéntesség során használt egyéb létesítményeket. További előny, hogy a résztvevők így közvetlen kapcsolatba 

kerülhetnek az intézmény munkatársaival és klienseivel, valódi tapasztalatot szerezve. Abban az esetben, ha nincs 

lehetőség arra, hogy a képzést az adott szociális intézményben tartsák, tanácsos, egy helyszíni látogatást szervezni a 

képzési résztvevőknek egy másik alkalommal, mely során megismerkedhetnek az intézmény közegével, 

alkalmazottaival és klienseivel. 

 

A képzés helyszínén gondoskodni kell: 

 Megfelelő ülőhelyekről;  

 Kényelmes környezetről, kellő világításról, szellőzésről;  

 Jó láthatóságról különösen a prezentáció helye felé; 

 Megfelelő munkaeszközökről (video lejátszó, monitor, diavetítő, flipchart, stb.) 

Kulcsfontosságú, hogy a helyszín kialakítása a képzést a lehető legjobban szolgálja. Néhány lényeges szempont a 

képzés helyszínének kialakításához: 

 

 A helyszínen álljon rendelkezésre a megfelelő felszerelés a szükséges kiegészítőkkel együtt. Ha kivetítőt 

használunk vagy egy laptopot egy nagyobb képernyővel akarunk összekötni, gondoskodjunk megfelelő 

kábelekről, konnektorról és pótégőről, ha esetleg kiégne a vetítő égője. A képzés folyamán biztosítsunk 

minden, a feladatok elvégzéséhez szükséges eszközt és anyagot. Valamennyi felsorolt eszköz 

rendeltetésszerű működését előzetesen ellenőrizni kell. 

 A helyiségről: próbáljunk mozgatható bútorokat biztosítani, hogy a helyiség átrendezhető legyen pl. 

csoportos munkához. Keressünk üres falfelületet vagy ajtót, amelyre a csoportmunka eredményeit illetve a 

vizuális segédleteket ki lehet függeszteni. 

 Biztosítsunk jó látási viszonyokat valamennyi résztvevő számára. A helyiség kialakításakor figyeljünk a vizuális 

segédeszközök elhelyezésére (a résztvevők látását ne gátolja semmi). Figyeljünk arra, hogy a képző mozgása, 

helyzete ne akadályozza a résztvevők hatékony munkáját. Ha a székeket kör alakban helyezzük el, az az 
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egyenlőség érzetét kelti, és aktív részvételre sarkallja a résztvevőket. Ezzel a kialakítással mindenki jól lát és 

látható a többiek számára. 

 Elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű eszköz álljon rendelkezésre. Ha pl. flipchartra írnak vagy 

rajzolnak, legyen elegendő pótpapír és filctoll. Vajon a sötét filctollal írt szöveget jól látják a hátul ülők? Az 

oktatási segédanyagokból és egyéb képzési eszközökből legyen elegendő példányszám. Javasoljuk, hogy a 

munka során használt valamennyi (teleírt, telerajzolt) flipchartot függesszék ki, legyenek láthatók a tanultak. 

E célból szükség lehet sok rajzszögre és cellux ragasztóra is. Képet is készíthetünk a listákról a résztvevőknek.  

 

A RÉSZTVEVŐK FELKÉSZÍTÉSE 

A képzés hatékonyságának biztosításához fontos a résztvevők felkészítése is. Szükséges a kellő motiváltság még 

mielőtt belépnének az ajtón. Az alábbi módszerek segíthetnek abban, hogy a képzést megelőzően felkeltsük a 

résztvevők tanulás iránti érdeklődését: 

 A képzést megelőzően osszuk ki a képzési anyag vázlatát, ugyanis a szorongókat megnyugtatja, ha előre 

tájékoztatást kapnak a várható témákról. És mivel a tudás hatalom, valamennyi résztvevő javára szolgál, ha 

értesül a képzés napirendjéről, témáiról. A képző számára is előnyös, ha a résztvevők már előre 

elgondolkoznak egy-egy témáról, és esetleg kérdéseikkel kezdődik az oktatás.  

 Az előre kiküldött vázlatban felmérhetjük a résztvevők igényeit vagy megfogalmazhatunk mulatságos, nyitott 

kérdéseket vagy történeteket, pl.: 

Általános kérdések: 

 Mit tud a képzés témájáról? 

 Miért gondolja, hogy szükség van erre a képzésre? 

 Mitől válik hasznossá a képzés Önnek és az intézménynek?  

A szociális intézmény klienseinek felkészítése külön figyelmet igényel. Kérje meg az intézmény alkalmazottait, az 

önkéntes menedzsert vagy a mentort, hogy a képzés előtt ismertessék a következőket az ellátottakkal: 

 - Mi a képzés célja 

 - Mi less a napirend (időtartam, témák) 

 - Mik a képzésben való részvétel előnyei. 

 

TIPPEK KÉPZŐKNEK   

Mint említettük, fontos a képzést hozzáigazítani annak a célcsoportnak az igényeihez, akiknek éppen a képzés szól.  

 

Alakítsuk ki a gyakorlat általi tanulás lehetőségét! Mindenki a gyakorlatban szerez tapasztalatot, tudást, ezért 

alkalmazzunk pl. szerepjátékokat és más olyan tevékenységeket, amelyek életszerű, vonzó és interaktív helyzeteket 

imitálnak a képzés során. 

Gondoljunk a következőkre:  

 Egyéni gondolkodás és írás; 

 Vita párokban vagy csoportban;  

 Rajzolás, éneklés és mozgásos technikák; 

 Szimuláció; 
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 Szerepjáték.  

 

Legyenek világos célok –Tudnunk kell, hogy mit akarunk elérni az adott foglalkozással.  

Legyenek határok – Fontos az időbeosztás, hagyjunk időt és lehetőséget a kérdések számára is. 

Vállaljunk kockázatokat – Fontos a kockázat felvállalása a nehéz kérdések megfogalmazásában illetve a 

csoportdinamika ösztönzésében. 

Legyünk egyértelműek – Tegyük világossá, miért bátorítunk egyes cselekvéseket vagy miért kísérletezünk valami 

újjal. Így még inkább a csoport részévé válunk és a résztvevők bepillantást nyernek megoldások létrehozásába.  

Figyeljük a résztvevők szükségleteit, igényeit – Ügyeljünk a résztvevők állapotára (milyen mértékben vesznek részt a 

munkában, mennyire fárad a csoport, csökken-e az összpontosítás szintje stb.) így el tudjuk dönteni, mikor kell 

szünetet tartan a felfrissüléshez.  

Figyeljük az érzésekre – Próbáljuk felfogni a csoport érzéseit, reakcióit, és lehetőleg értsük meg a ki nem 

mondottakat is. Figyeljük, hogy ki nem szólal meg, és próbáljunk a helyzeten jó kérdésekkel segíteni. 

Reflektáljunk és foglaljunk össze – A képzőnek, mint facilitátornak az a feladata, hogy általánosságban fogalmazza 

meg, foglalja össze a csoport tagjai által elmondottakat, és segítse a helyes következtetések levonását.   

Jó kérdéseket tegyünk fel – Néhány példa jobb megvilágítást vagy mélyebb megközelítést igényelhet. Adott esetben 

szükséges lehet a beszélgetést a helyes mederbe visszaterelni. Pl.:   

 Tudnának erre példát mondani? 

 Tudnának erről többet mondani? 

 Hogy jutottak erre a következtetésre? 

 Hogy látják, milyen kapcsolatban van ez… 

 Mit gondolnak, mi a jó megoldás ebben az esetben? 

 Voltak korábban ehhez hasonló tapasztalataik? Ha igen, melyek ezek? 

 

 

Fontos megjegyezni, hogy a képzőnek figyelmet kell fordítania a résztvevők állapotára (aktivitási szintjük, a csoport 

fáradtságának szintje, a koncentráció szintje stb.). Így szükség esetén meg tudja határozni a szükséges szüneteket. 

Egy szünetet talál az alábbi képzési tematikában, de szükség esetén még többet is beiktathat a képzésbe. 
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A 4 ÓRÁS KÉPZÉS TEMATIKÁJA 

A felkészítő workshop képzési programja angol nyelven  

 

Modul Időtartam 

(perc) 

Célok Megszerezhető kompetenciák 

(A téma feldolgozása után a résztvevők 

képesek lesznek az alábbiakra ….) 

Témák Alkalmazható 

módszerek és 

gyakorlatok száma és 

megnevezése 

1. Bevezetés 

 

25 - A képzésben való aktív részvétel 

és a biztonságos légkör 

kialakítása 

- A képzés céljainak megértése 

- A képzés napirendjének és a részvétel 

szabályainak megismerése 

- Az elvárások és fenntartások kifejezése 

 

 

- A képzés céljai 
- A képzés napirendje 
- A részvétel 

alapszabályai 

1. Plenáris 

megbeszélés 

+ A résztvevők 

bemutatkozása - 

körkérdés 

2. Bevezetés az 

önkéntességbe 

20  - Az önkéntesség értelmezésének 

összefoglalása 

- Ismerkedés az önkéntes munka 

jogi alapjaival 

- Az adott ország önkéntesei 

demográfiai profiljának és 

leggyakoribb motivációik 

megértése  

- Az önkéntesség fő alapelveinek 

megértése  

- Az irányelveknek megfelelő törvények, 

releváns értékek, az önkéntesség 

definícióinak megnevezése  

- A szociális intézmények önkéntesei 

demográfiai profiljának és motivációinak 

ismerete 

 

-  Az önkéntesség 
fogalma 

- Az önkéntességgel 
kapcsolatos 
előírások  

- Az önkéntesek 
jellemzői a szociális 
intézményekben 

- Példák az 
önkéntesség 
jellemző 
motivációira 

2. Facilitált beszélgetés  

3. Kis előadás 

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/training_curriculul_sensitizing_.pdf
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3. Önkéntesség a 

szociális 

intézményekben 

30 - Az önkéntesség szociális 

intézmények tevékenységeibe való 

bevonása céljának megértése  

- A fő szerepkörök 

megkülönböztetése a szociális 

intézmények önkéntes 

programjában (önkéntes 

menedzser, önkéntes mentor, 

egyéb személyzet és más 

önkéntesek) 

- Megérteni, hogyan illeszkedik az 

önkéntesség az intézmény küldetéséhez 

és céljaihoz  

- Az önkéntes munka lényegének és a 

fizetett munkától való különbözőségének 

megértése 

- Az önkéntes menedzsment főbb 

lépéseinek és az önkéntes program főbb 

résztvevői szerepeinek és feladatainak 

ismerete 

- Az önkéntesség 
céljai és szerepe az 
intézményünkben 

- Az önkéntes 
szervezet 
megszervezésének 
módja (struktúra) 

- Az önkéntes 
program főbb 
szereplőinek 
szerepe, feladatai és 
felelősségei 
 

4. Plenáris 

megbeszélés és 

kérdések és válaszok 

SZÜNET 15 perc 

4. Önkéntesség a 

szociális 

intézményben – 

a gyakorlatban 

Amennyiben a 

résztvevők 

előreláthatóan 

nem tudnak 180 

percig maradni, 

ez a modul 

kihagyható és az 

5. modul 

következhet   

 

80 - Értékelés…   
(kedvezményezettek – mi a 
legjobb az szociális intézményben 
és a személyzetével való 
együttműködésben?  
a szociális intézmény személyzete 
- Miben vagyunk a legjobbak? 
A helyi közösségek képviselői – 
Miben vagyunk, közösségként a 
legjobbak?  
 - Az önkéntesekkel való jó 

együttműködés ideális képének 

felvázolása 

- A jó együttműködésről szőtt 
álom megvalósítási módjainak 
meghatározása, megtervezése 

- Kiválasztott ötletek 
megvalósítási tervének 
elkészítése 

- Az elégedettség területeinek 
megnevezése  

- Az önkéntesekkel való jó 
együttműködés elképzelése  

- Az önkéntesekkel való jó 
együttműködésről való ötletelés és 
ezek megvalósításának eltervezése 

- Felfedezés (értékelni 
a legjobbat/a 
tartalmat) 
- Álom 

(elképzelni, mi 
lehetne) 

- Tervezés 
(meghatározni, mi 
legyen) 

- Mit hoz a sors 
(megalkotni, ami 
lesz) 

5.  Facilitált 

beszélgetés – 

Felfedezés  

 6. Csoport munka – 

Álom 

7. Ötletbörze – 

Tervezés  

8. Csoportmunka – Mit 

hoz a sors  

5. Az 

önkéntesekkel 

20 - Az önkéntesekkel való 
együttműködés előnyeinek 
felsorolása  

- Annak felismerése, hogy az 
önkéntesekkel való együttműködés 
számukra milyen haszonnal jár 

- Az önkéntesekkel 
való együttműködés 
előnyei 

9. Munka 3 csoportban 
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való 

együttműködés 

előnyei 

6. A képzés 

befejezése 

5 - A tárgyalt témák összefoglalása 
- Búcsú a résztvevőktől 

- Vélemények a képzésről - A tartalom 
összefoglalása 
- egyéni visszajelzések 

10. Körkérdés 
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1. MODUL: Bevezetés a képzésbe 

1 Szóbeli előadás+ a résztvevők bemutatkozása - Bevezetés 

Időtartam  25 p 

Leírás (folyamat-

lépések a képző 

számára, összegező 

kérdésekkel)   

A résztvevők üdvözlése. A képző és társa bemutatása. 

A képző röviden elmagyarázva bemutatja a témákat és a képzés napirendjét.  Ezután megkéri 

a résztvevőket, hogy mondják el röviden a következőket: 

- vezeték- és keresztnév, 
- mióta dolgozik a szociális intézményben (alkalmazottak), 
- mióta működik együtt az szociális intézménnyel (a helyi közösség képviselői),  
- mióta és milyen segítséget kap az szociális intézménytől (ellátottak) 
- ismer-e önkénteseket és mit kedvel velük kapcsolatban, 
- a szociális intézményben az önkéntesekkel kapcsolatban milyen elvárása és félelmei 

vannak. 
A képző az elvárásokat és félelmeket felírja a flipchartra, majd elmondja, hogy az önkéntes 
menedzser később ezekre kitér. 
Ekkor a képző javaslatot tesz a képzés hatékonyságát biztosító szabályokra:   

- a képzés témájára fókuszáljon a beszélgetés,  
- az eltérő vélemények tisztelete, 
- egyszerre csak egy felszólaló legyen, ami lehetővé teszi, hogy mindenki véleménye 

hallható legyen,  
- telefont és egyéb mobil eszközöket ne használjon senki,  
- pontosság. 

A pontokat felolvasva a képző mindegyik jelentését elmagyarázza és megkérdezi, hogy a 

résztvevők elfogadják-e azt. 

A képző a résztvevőket szintén megkérdezi, kívánják-e a szabályokat kiegészíteni, és ha igen, 

akkor a korábbiakhoz fűzi azokat.  

Az összes elfogadott szabály a csoport közös szerződését jelenti.  

Szükséges eszközök A képzés témáit és a napirendet tartalmazó flipchart vagy PPP 

Az alapszabályokat tartalmazó flipchart 
Íróeszközök 

Források/hivatkozás

ok 

 (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2009). Behaviour change 

communication (BCC) for community-based volunteers - Trainers manual. Geneva.) Elérhető: 

http://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/119200_BCC%20community%20based%20v

olunteers%20trainers%20manual_LR.pdf  

 

2. MODUL: Bevezetés az önkéntességbe  

2 Irányított megbeszélés+ prezentáció – Bevezetés az önkéntességbe 

Időtartam 10 p  

Leírás (folyamat-

lépések a képző 

számára, összegező 

kérdésekkel)   

A képző megkéri a résztvevőket, próbálják egy mondatban megválaszolni a következő 

kérdést: “hogyan határozná meg, mi az önkéntesség?” 

A válaszokat felírja a táblára, de nem fűz azokhoz megjegyzést. 

Ha a részvevőknek a válasszal nehézségük van, a képző kiegészítő kérdéseket tehet fel, mint 
pl.: “miben különbözik az önkéntes munka a fizetettről?”, “milyen területen végeznek az 
önkéntesek munkát?”  

 

Ha a résztvevők megválaszolták a kérdést, a képző táblán, vagy dián bemutatja az 

önkéntesség definícióját néhány rövid megjegyzéssel hivatkozva a résztvevők válaszaira. 

Szükséges eszközök Íróeszközök 

http://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/119200_BCC%20community%20based%20volunteers%20trainers%20manual_LR.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/119200_BCC%20community%20based%20volunteers%20trainers%20manual_LR.pdf
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Az önkéntesség meghatározása flipchartra írva vagy dián.  

 

3 Kiselőadás- az önkéntesség jogi alapjai  

Időtartam   10 p 

Leírás (folyamat-
lépések a képző 
számára, összegező 
kérdésekkel)   

Az előadást felhasználva a képző elmagyarázza az önkéntesség jogi alapjait az országban.  

A képző hangsúlyt fektet az értékekre, a politikára és néhány általános szabályra, amelyek 

alapján az önkéntesség meghatározására, amely politikán és néhány általános szabályon 

alapul, valamint a fizetett munkától való megkülönböztetésre. A képző röviden bemutatja az 

intézményhez kapcsolódó önkéntesek demográfiai jellemzőit (kor, nem, képzettség stb.) és 

motivációikat. Amennyiben szükséges, válaszol a résztvevők kérdéseire. 

 

Szükséges eszközök Prezentáció az önkéntes és az önkénteseket befogadó intézmények jogairól és 

kötelezettségeiről  

 

3. MODUL: Önkéntesség a szociális intézményben  

4 Szóbeli előadás és kérdezz-felelek – Önkéntesség a mi szervezetünkben 

Időtartam 30 p 

  Leírás (folyamat-

lépések a képző 

számára, összegező 

kérdésekkel)   

Az önkéntes menedzser bemutatja: 

- miért alkalmaz önkénteseket a szociális intézmény, 
- az önkéntes program céljait, 
- az önkéntes menedzser feladatait és szerepét, 
- az önkéntesek és az alkalmazottak feladatai, felelőssége közötti különbségeket, 
- az önkéntes menedzsment folyamat főbb lépéseit,  
- az önkéntes program főszereplőinek szerepét és feladatait. 

 

Az előadás folyamán az önkéntes menedzser válaszol a kérdésekre és összpontosít a képzés 

elején elhangzott résztvevői elvárásokra és kétségekre. Amennyiben bármelyik képviselőnek 

olyan kérdése van, amely kívül esik az előadás témáján, akkor az önkéntes menedzser 

megkéri az illetőt, hogy a képzés után egyeztessenek.  

Szükséges eszközök Prezentáció  

 

4. MODUL: Önkéntesség a szociális intézményben a gyakorlatban 

Megjegyzés!  

Amennyiben tudjuk, hogy a négy tanóra (180 p) túl hosszú, vagy a résztvevők számára ez a rész nehezen érthető 

lesz, úgy kihagyható és közvetlenül az 5. modulra ugorhatunk. Az erre a részre szánt időt felhasználhatjuk a 

résztvevőkkel való egyéni megbeszélésekre/konzultációra a képzés után. 

 

5 Irányított beszélgetés – Feltárás (Értékeljük a legjobbat, abban, ami éppen van!) 

Időtartam 20 p 

Leírás (folyamat-

lépések a képző 

számára, összegező 

kérdésekkel)   

 

A képző bátorítja a résztvevőket, gondoljanak a következőkre: 

- Ellátottak- mi a legjobb a szociális intézményben és az alkalmazottakkal való 
együttműködésünkben? Mitől ilyen jó az együttműködésünk? 
- Szociális intézmény alkalmazottai – Mi az, amit legjobban csinálunk? Mire lehetünk 
büszkék? 
- A helyi közösség képviselői - Mint közösség, mi az, amit a legjobban csinálunk? Mire 

lehetünk büszkék?  
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Amennyiben néhány résztvevőnek hosszú időn át nem volt kapcsolata az intézménnyel, vagy 

nincs különösebb kapcsolata az intézmény alkalmazottaival, a képző azt kéri, gondoljon az 

együttműködés általános pozitív tapasztalataira. 

A képző segíti az eszmecserét és a válaszokat egy flipchartra írja. 

Amikor az összes válasz összegyűlt, a képző megkérdezi:  

Mit gondoltok a most hallott válaszokról?  

Mit éreztek ezzel kapcsolatban? 

Szükséges eszközök Flipchart és írószer 

 

6 Csoportmunka - Álom (elképzelni, mi lehetne) 

Időtartam  20 p 

Leírás (folyamat-

lépések a képző 

számára, összegező 

kérdésekkel)   

A képző színes képeket, fényképeket mutat. Megkéri a résztvevőket, mindenki válasszon ki 

egy képet, amely az ellátottak és az önkéntesek közötti ideális együttműködést mutatja. A 

képző arra bátorítja a résztvevőket, gondoljanak álmaikra, kívánságaikra, elképzeléseikre, 

úgy, mintha minden lehetséges volna.  

A résztvevők egy-egy képet/fényképet választanak. Ezután a résztvevők 3-as csoportokat 

alkotnak és beszélnek álmaikról.  

A csoportok bemutatják álmaikat a többieknek. A képző a táblára felírja a csoport munka 

eredményeit, majd kiemeli a közös elemeket. 

Szükséges eszközök 20-30 különféle színes kép/fénykép.  
Flipchart és írószerek. 

 

7 Ötletelés - Tervezés (meghatározni, hogy mi legyen) 

Időtartam  20 p 

Leírás (folyamat-

lépések a képző 

számára, összegező 

kérdésekkel)   

A képző arra bátorítja a résztvevőket, egyénileg gondolkozzanak azon, hogy az álmaik az 

önkéntesekkel való ideális együttműködésről hogyan teljesülhetnek.  

Mit tehetnek az SzI alkalmazottak/az SzI ellátottak és családjaik/a helyi közösségek 

képviselői. Hogyan tudnak jó együttműködést kiépíteni az önkéntesekkel. 

Először a képző, a részvevőket az ötletroham legfontosabb szabályaira emlékeztet: 

- érvényes bármilyen ötlet,  

- a javasolt gondolatokat nem szabad bírálni,  

- az ötletek feljegyzésre kerülnek, 
- a résztvevők a mások ötleteiből inspirációt meríthetnek, 
- minél több ötlet, annál jobb. 

A képző mindenkit felkér, hogy csatlakozzon az ötletrohamhoz. 
Az ötletroham 5 percig tart. A képző leír minden ötletet, vagy (az ellátottak képességei 

szerint) javasolja, hogy mindenki egyénileg írja le és nyújtsa át azokat. Az ötletroham végén a 

képző elmondja a résztvevőknek, hogy eljött az ideje az értékelésnek és 3 megvalósítható 

ötlet kiválasztásához. 

 
A képző megkérdezi a résztvevőket, melyik ötletet tudnák leghamarabb megvalósítani. A 

részvevők választanak. Ezt úgy teszik, hogy minden résztvevőnek 3 szavazata/pontja van 

(post-itok használata is lehetséges). A szavazatok eloszthatók különféle módon: valaki 

támogathat 3 különböző ötletet egy-egy ponttal, egy ötletet 3 ponttal, vagy két ötletet 2 és 1 

ponttal. 

Egy kis gondolkodási idő után a résztvevők a táblához jönnek és szavaznak. A képző 

összeszámlálja a szavazatokat és megjelöli a három legtöbb ponttal támogatott ötletet.  

A képző a résztvevőkkel ellenőrzi, hogy az összes kiválasztott ötlet megfelel-e a törvénynek 

és nincs átfedésben a fizetett alkalmazottak által ellátott felelősségi körrel. Ha bármelyik 
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ötlet nem felel meg ezeknek, akkor a következő legmagasabb pontszámú ötletet veszik elő.  

Szükséges eszközök Flipchart és írószerek. 
Post-itek vagy szavazó matricák 

 

8 Csoportmunka- Mit hoz a sors (elképzelni, mi lesz) 

Időtartam  
 

20 p 

Leírás (folyamat-
lépések a képző 
számára, összegező 
kérdésekkel)   

A képző a résztvevőket 3 csoportra osztja. 

Mindegyik csoport kap egy kiválasztott ötletet, hogy kidolgozza annak megvalósítási módjait.  

A csoport tagjai a következő kérdéseket vitatják meg és összeírják a válaszokat:  

MIÉRT? Miért fontos ez a feladat? Milyen előnnyel jár? 

MIT? Mit is kell pontosan tenni?  

MIKOR? Mikor kell a feladatot végrehajtani? Meddig tart? 

HOL? Hol lesz a feladat végrehajtva? 

KI? Ki lesz a legmegfelelőbb a feladat végrehajtására? Melyik alkalmazott segítsége szükséges 

a feladat végrehajtásában? 

Kb. 10 perc múlva a csoportok bemutatják munkájuk eredményét. 

Minden csoport bemutatása után a többiek kérdeznek, megjegyzéseket tesznek, és más 

megoldásokat javasolnak.  

A képző gondoskodik róla, hogy a végrehajtási tervet minden résztvevő elfogadja. 
 

Szükséges eszközök Flipchart és írószerek. 
Az 5 fő kérdés Miért?, Mit?, Mikor?, Hol?, Ki? felírva a táblára vagy diára.  

 

5. MODUL: Az önkéntesekkel való munka előnyei 

9 Munka 3 csoportban – Az önkéntesekkel való együttműködés előnyei 

Időtartam  20 p 

Leírás (folyamat-

lépések a képző 

számára, összegező 

kérdésekkel 

A képző azt kéri a részvevőktől gondolkodjanak az önkéntesekkel való együttműködés 

előnyeiről. A táblát függőlegesen két részre osztja. Az egyik oldalra az előnyök az SzI és az SzI 

alkalmazottak/ellátottak számára-, a másik oldalra az előnyök az önkéntesek számára 

kerülnek. 

A képző a résztvevőket kérdezve kezdi a megbeszélést. 

Magadra nézve milyen előnyöket látsz az önkéntesekkel való együttműködésben? 

A képző felírja a válaszokat. 

Amikor minden válasszal végzett, a következőt kérdezi: 

Az önkéntes számára milyen előnyöket látsz a veled való együttműködésben (amikor is te a 

saját hasznod érdekében dolgozol)? A képző felírja a válaszokat.  

2. változat (ha azt gondolod, hogy a résztvevők számára túl nehéz lesz az előnyök 

megnevezése): 

A képző előre felírta az előnyöket (egy-egy kártyára) és azt kéri a résztvevőktől határozzák 

meg, melyek vonatkoznak rájuk és melyek az önkéntesekre.  Ezután felrögzíti a kártyákat a 

flipchart megfelelő oldalára. 

Amikor befejezték ezt a feladatot, a képző megkérdezi lát-e valaki még olyan előnyt, amit 

eddig nem említettek. 

Amikor végeztek az össze válasszal, a képző kihangsúlyozza, hogy jó együttműködés csupán 

akkor lehetséges, ha az “adok és kapok” egyensúlyban van. Amennyiben az önkénteseknek 

nincs-, vagy nem látják az előnyüket, kedvüket veszthetik és visszaléphetnek. Ez az, amiért 
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fontos gondolni arra, hogy az önkéntesek hogyan élvezhetik munkájuk előnyeit és nem 

kevesebb figyelmet fordítani rájuk, mint amennyit a szervezet a saját érdekére fordít.  

A képző elmagyarázza, hogy nagyon fontos az önkéntesek munkájának elismerése és néhány 

példát felsorol (mint: a “köszönöm” szó, megemlékezés az önkéntes születésnapjáról, az 

önkéntes munkájának kihangsúlyozása, stb.) Ezután a képző megkérdezi a résztvevőket az 

elismerés más módjairól és leírja a résztvevők gondolatait.  

 

Szükséges eszközök Flipchart és írószerek. 
Flipchart vagy dia az önkéntes munka elismerésének példáival.  

 

6. MODUL: A képzés befejezése 

10 Körkérdés-összegezés és egyéni vélemények. 

Időtartam  5 p 

Leírás (folyamat-

lépések a képző 

számára, összegező 

kérdésekkel)    

A képző feleleveníti a tanfolyamon megbeszélteket. 

A képző megkéri a résztvevőket, egy mondatban mondják el benyomásaikat a tanfolyamról. 

A szükséges anyagok  Flipchart vagy dia, tanfolyam programjáról és a céljairól. 

 

7. MODUL: A képzés értékelése 

Ebben a képzésben formális értékelés nem szükséges.  

Használjunk nem formális, a résztvevőkre testreszabott eszközöket, különös figyelemmel az ellátottak intellektuális 

és fizikai képességeire. Ezek lehetnek például: 

- körkérdés, amelynél minden résztvevő egy egyszerű kérdést válaszol meg, 

- érzéseket kifejező képek közül való kiválasztás: minden résztvevő kiválaszthat egy képet, amely kifejezi az ő 

tanfolyammal kapcsolatos elégedettségi szintjét, 

- Szavazás különböző színű kártyák használatával (zöld- elégedett vagyok a tanfolyammal, sárga- még elmegy, 

piros- elégedetlen vagyok).  
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