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A projektet támogatja az Európai Unió és a Magyar Köztársaság 
 

 

1. Train the trainer tréning 
2008.11.07. 

9.00-17.00. 

 
Tréning célja: csapatépítés, MAK team mindazon tagjainak képzése, akik a klienseke 
felkészítését és segítését végzik 
Tréning helyszíne: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 15. 
Tréning típusa: projekttervezés 
Tréningen résztvevık:  Szabó Tünde, Leveleki Orsolya, Vizy Csilla, Csizmadia Ildikó, Nagy 
Tímea, Horváth Nikoleta, Radnai Éva 
 
1. Bevezetı gyakorlat – egyéni feladat, csoport elıtt közös megbeszélés 

- mit várok magamtól? 
- mit várok a csoporttól? 
- mit várok a tréningtıl? 

 
2. Milyen a jó segítı? 

- segítı attitőd – tulajdonságok győjtése 
- testbeszéd – szituációs gyakorlatok 

- szavakkal összhangban lévı testbeszéd 
- verbális és nonverbális közlés közti különbség 

 
3. Kommunikáció – Hogyan legyünk hatékonyak a gyakorlatban? 
 
Kommunikáció gátjai: 

- parancsolás, utasítás 
- figyelmeztetés, fenyegetés 
- prédikálás leckéztetés 
- bírálat 
- szidás, megbélyegzés 
- figyelemelterelés, humorizálás 

 
Kommunikációt segítıi: 

- értı figyelem 
- empátia 
- asszertív kérdések 
- én – közlés 
- pozitív hozzáállás 
- visszhang technika 

 
4. Tesztügyintézés megtervezése – feladat elkészítése 2 kis csoportban, majd egyeztetés a 
nagycsoport elıtt 
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- Ügyintézés megtervezése 
- Kliens felkészítésének megtervezése 

 
5. Tesztügyintézés dokumentációjának megtervezése 
 
Alap, fıbb pontok megtervezése. 
Gyakorlat közben a tesztügyintézı lapon módosítunk a felmerülı problémák alapján. A 
további kidolgozás, észrevételek közlése e-mailben történik. A dokumentációt Gruiz Katalin 
véglegesíti. 
 
6. Záró feladat 
 

- projekttel kapcsolatos következı lépések megtervezése: 
- dokumentációra vonatkozó változtatási javaslatok összegyőjtése – Szabó 
Tünde feladata 
- tesztügyintézési lap Excel táblázatban való elkészítése 
- felkeresendı hivatalokról címlista készítése – Horváth Nikoleta, Leveleki 
Orsolya 

- nap pontozással történı értékelése 
 
Tréning értékelése: 
A tréning célja, az azonos feladaton, de külön helyszínen dolgozó munkatársak 
összekovácsolása egy csapattá, s egy szakmailag ütıképes team létrehozása, mely a segített 
önálló élet, a támogatott döntéshozatal, az antidiszkriminatív és integratív akadálymentes 
ügyintézés témákban naprakész információkkal, tudással rendelkezik, ezt képes átadni a 
célcsoport számára. 
A team tagjai az elsı pillanattól kezdve megtalálták a közös hangot, s jó együttmőködı 
készségrıl tettek bizonyságot. 
Az egy napos tréning alatt lefektettük azokat a támpontokat, szakmai alapokat, terveket és 
feladatokat, melyek mentén a további munka folytatódhat. 
A munkatársak választ kaptak kérdéseikre, és segítséget további munkájukhoz. 
 
 
 
 
Budapest, 2008.11.12.    Horváth Nikoleta 


