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A továbbképzési program címe: Szupervízió szociális területen dolgozó szakemberek 

részére 

A továbbképzési program engedélyszáma. S-05-063/2016 

A továbbképzési program pontértéke: 30 pont 

Minősítés érvényessége: 2019. szeptember 30. 

Maximum csoportlétszám: 10 fő 

 

Kiknek ajánljuk a tréninget? 

 

 szakdolgozóknak, középvezetőknek, vezetőknek, tanácsadóknak 

 

A képzési program szakmai tartalma: 

 

A szupervízió olyan tanácsadási forma, amelynek középpontjában a hivatását gyakorló ember 

áll és mindig a szakmai működést vizsgálja a szerep – szervezet vagy intézmény –szakma 

kontextusában.  

A szupervízió tanulást, fejlődést, személyes hatékonyság növekedést szolgál, egy szerződésen 

alapuló, a saját szakmai tapasztalatokból kiinduló és mindig oda visszacsatoló folyamat 

keretében. Lényegi eleme, fő működésmódja az önreflexió, a szupervizor reflektív jelenléte. 

Módszereiben eklektikus, az önreflektív munka szolgálatában a pszichológiai irányzatok teljes 

tárházából válogat, és alkalmazza egy-egy módszer elemeit. 

Csoportszupervízión olyan működésmódot értünk, ahol a szupervizáltak nem team -ben 

dolgoznak. Tehát nem képeznek szervezeti egységet, a csoporttagok egymás közötti kapcsolatai 

nem formálisan szabályozottak. 

A teamszupervízió a csoportszupervízió egyik formája, amelynek a középpontjában az adott 

intézményen/szervezeten belüli együttműködés teljes rendszerre kiterjedő, önismereti 

vonatkozású reflexiója áll.  

A szakember elvárásai a teamszupervíziótól: kompetenciafejlesztés; hierarchián belüli 

kapcsolatok javítása, stabilitása; tehermentesítés; önismeret. 

 

A képzés célcsoportja ellátási formák szerint: 

Családsegítés  

Idősek otthona 

Pszichiátriai betegek otthona 

Szenvedélybetegek otthona 

Fogyatékos személyek otthona 

Hajléktalanok otthona  



 

Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye 

Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye 

Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye 

Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye 

Idősek klubja  

Gondozási központ  

Fogyatékosok nappali intézménye 

Szenvedélybetegek nappali intézménye 

Pszichiátriai betegek nappali intézménye 

Nappali melegedő 

Időskorúak gondozóháza 

Fogyatékosok gondozóháza 

Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona 

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye 

Hajléktalanok átmeneti szállása 

Pszichiátriai betegek lakóotthona 

Fogyatékos személyek lakóotthona 

Gyermekjóléti szolgálat 

Bölcsőde 

Gyermekek átmeneti otthona 

Családok átmeneti otthona 

Gyermekotthon 

Területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 

 

A továbbképzés teljesítésének feltételei: maximális hiányzás mértéke nem haladhatja meg a 

10 %-ot. 

A képzés formája: csoportos képzés 

A képzés óraszáma: 40 óra 

A képzés díja egy összegben: 40.000 Ft/fő 

A képzés ütemezése: 4 óra / alkalom, 3-4 hetente egyszer 

A képzés végén megszerezhető dokumentum megnevezése: igazolás.  

Az igazolás kiadásának feltétele: a résztvevő hiányzása az előírt mértéket nem haladhatja meg. 

 

Intézményi megrendelés esetén egyedi árajánlatot adunk és vállaljuk a helyszíni kiszállást. 

Intézményi megrendeléshez minimum 8 fő jelentkezése szükséges. 

 

 

Kapcsolatfelvétel és további információ: 

 

Olach Csilla 

képzés szervező 

 

E-mail: olach.csilla@efoesz.hu 

Tel: 06-1-411-1356, 06-1-411-1357 

Cím: 1093 Budapest, Lónyay utca 17. 1/1. 
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