Képzési felhívás

Coaching szemlélet a szociális munkában
avagy: hogyan tudok ügyfelemmel olyan célt kitűzni, hogy azt meg is valósítsa?

A képzés engedélyszáma: T-05-053/2016
Óraszám: 30 óra
Pontszám: 50 pont
Képzés díja: 24.000 Ft.Tartja: Balla Edit
A szociális munka során a szakemberek rendszeresen találkoznak olyan esetekkel, hogy
ügyfelük a kitűzött célját nem valósítja meg, nem tart ki mellette, legtöbbször a segítő hatalmas
erőfeszítései ellenére sem. Átmeneti otthonainkban, nappali ellátásainkban az ügyfelek és a
segítő szakemberek ezeket a helyzeteket sokszor kudarcként élik meg.
A tanfolyam célja, hogy a coaching szemléletének, alapelveinek és módszereinek elsajátításával
a résztvevők a szociális munka terén is hatékonyan segíthessenek rászoruló ügyfeleiknek.
A tanfolyam hangsúlyt fektet arra, hogy a résztvevők készség szinten magukévá tegyék a
coaching néhány alapvető eszközét. A feladatokat párban, hármasban illetve akváriumban
(ketten a csoport előtt) végezzük, és rövid segítő beszélgetéseket folytatunk saját téma vagy
esettanulmány alapján.
A résztvevők egy saját coaching folyamatot is elkezdenek intézményük egyik választott
ügyfelével.
A képzés tervezett témái:









Mi a coaching és mi nem az?
o A coaching kialakulása, alapelvei, határterületek
A coaching folyamata
A célkitűzés gyakorlata
o Milyen a jó cél?
o Főcél és alcélok
o A célkitűzés buktatói
A coaching eszközei a coaching folyamat szakaszai szerint
Önismeret
o A segítő önismerete, az ügyfél önismerete
o Önismereti tesztek
Motiválás
o Lehet-e mindenkit motiválni? Kísérni vagy motiválni dilemmája

Számonkérés módja: A résztvevők egy saját coaching folyamatot kezdenek el egyik választott
ügyfelükkel. Ezt a folyamatot esettanulmány formájában összegzik, majd csoportosan
megbeszéljük.
A képzés időpontjai:
2017.
2017.
2017.
2017.

október 6.
október 20.
november 21.
november 28.

9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 15.15
9.00 – 15.15

Maximális hiányzás: 1 nap
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A képzés helyszíne: 1134 Budapest, Dózsa György út 152.
A jelentkezési lapokat 2017. szeptember 20-ig kérjük a balla.edit@bmszki.hu e-mail címre vagy
a 06-1-238-95-02-es fax számra eljuttatni.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
További információ: Balla Edit
balla.edit@bmszki.hu
70/3196158
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