
Szakmai támogatások nevelőszülőknek, 
nevelőszülői tanácsadóknak, gyámoknak 

és a gyermekvédelem más 
munkatársainak az „Otthont 

mindenkinek” program keretében



Műhely nevelőszülőknek
Girincs

Konfliktuskezelő tréning nevelőszülői 
tanácsadóknak és munkatársaknak
Érd

Esetmegbeszélő csoport nevelőszülői 
tanácsadóknak
Miskolc

Konfliktuskezelő tréning
nevelőszülői tanácsadóknak és 
gyámoknak
Miskolc

Közös a napunk - érzékenyítő tréning
pedagógusoknak
Miskolc

Műhely nevelőszülőknek
SzirákKözös a napunk - érzékenyítő 

tréning pedagógusoknak
Kecskemét



Műhely nevelőszülőknek – Szirák

• 6 alkalom
• alkalmanként 10-12 fő, 
• a Fészek Egyesület, a 
Fővárosi és a BAZ-megyei 
TEGYESZ nevelőszülői és 
két nevelőszülői 
tanácsadó a Fészektől

Leggyakrabban előkerülő témák, kérdések:
• sajátos nevelési igényű gyermek megfelelő iskolai elhelyezése
• együtttműködések (pedagógusokkal, gyámokkal, vérszerinti szülőkkel)
• visszagondozás a vérszerinti családba
• viselkedés-zavarok kezelése a családban



Műhely nevelőszülőknek – Girincs

• 6 alkalom
• alkalmanként 10-15 fő
• a BAZ-megyei TEGYESZ nevelőszülői és 
egy nevelőszülői tanácsadó

Leggyakrabban előkerülő témák, kérdések:
• kapcsolattartások (vérszerinti szülővel, nevelőszülővel örökbeadás után)
• nevelt gyerekek pedagógusok általi megkülönböztetése
• fogyatékos fiatalok családban nevelés utáni útja
• leválás, elengedés
• speciális igényű gyermekek gondozása, támogatása



Konfliktuskezelő tréning nevelőszülői 
tanácsadóknak és munkatársaknak – Érd

Fészek Egyesület: 
• 6 nevelőszülői tanácsadó és 6 családok és 

gyerekek átmeneti otthonában dolgozó 
munkatárs 

• 6x5 óra tréning 5x3 óra szupervízióval kísérve 
(A szupervíziós csoportok vegyesek, 6-6 fővel)

Tárgyalt, érintett témák:
• asszertív kommunikáció a munkában
• saját konfliktuskezelési stratégiám beazonosítása és fejlesztése
• konfliktus a nevelőszülő és a tanácsadó között
• konfliktus munkatársak között
• konfliktus nevelőszülő és nevelt gyerek között
• konfliktus nevelőszülő és vérszerinti szülő között
• konfliktus munkatárs és szülő között
• együttműködés



Konfliktuskezelő tréning nevelőszülői 
tanácsadóknak és gyámoknak – Miskolc

• 8 nevelőszülői tanácsadó és 8 gyám a BAZ-
megyei TEGYESZ munkatársai

• 6x5 óra tréning 5x3 óra szupervízióval kísérve 
(A szupervíziós csoportok vegyesek, 8-8 fővel)

Tárgyalt, érintette témák:
• rendszerben lévő strukturális konfliktusok
• érték-konfliktusok szakemberek és nevelőszülők között
• személyes- és szakmai konfliktusok szétválasztása
• információs konfliktusok
• nehéz szakmai helyzetek (kamasz-kor, gyermek „visszaadása”, 

szenvedélybetegségek)
• együttműködés kialakítása, közös felületek, közös működés



Esetmegbeszélő csoport nevelőszülői 
tanácsadóknak – Miskolc

• A BAZ-megyei TEGYESZ 12 nevelőszülői 
tanácsadója 2 csoportban

• 2-2 fő esetmegbeszélő csoportvezetői 
felkészítést kapott

• 5x4 óra esetmegbeszélés + 1x5 óra felkészítés
• 3x5 óra szupervízió a csoportvezetőknek

Leggyakrabban előkerülő témák, kérdések:
• gyereket vagy nevelőszülőt támogatom
• érzelmileg nehéz helyzetek (bántalmazás) feldolgozása
• együttműködés (társ-szakmákkal, gyámokkal, nevelőszülőkkel, vérszerinti 

szülőkkel)
• gondozási hely megváltoztatása
• támogatás nehéz (nevelőszülő halála, gyermek-halál) helyzetekben



Közös a napunk 
Érzékenyítő tréning pedagógusoknak – Kecskemét
Érzékenyítő tréning pedagógusoknak – Miskolc

• 22 pedagógus Kecskeméten és 
19 pedagógus Miskolcon, akik 
sajátos nevelési igényű  és sérült 
gyerekekkel foglalkoznak

• 30 óra tréning, egy megtartott 
projekt-hét a másság, 
fogyatékosság témakörében, 
vizsga prezentációval



Óvodai projekthét



Eredmények

58 közös gondolkozási alkalom

37 kiadott tanúsítvány 

107 elégedett résztvevő

4 esetmegbeszélő csoport indult el szeptemberben:
• egy-egy nevelőszülőknek (Szikszó, Girincs) 
• nevelőszülői tanácsadóknak
• nevelőszülői tanácsadóknak és gyámoknak

Újra szerveződik az esetmegbeszélő csoport a nevelőszülői 
tanácsadóknak a Fészek Egyesületnél

Team-szupervízió szerveződik a Gyermekek és Családok 
Átmeneti Otthonában Érden



Javaslatok

Együttműködést elősegítő alkalmak:

Csoportok, klubok, képzések, programok nevelőszülőknek és 
családjaiknak, kiemelten kamasz nevelt gyermekeiknek

Közös esetmegbeszélő csoportok és szupervíziók nevelőszülői 
tanácsadóknak és gyámoknak

Szakemberekből álló, nevelőszülői családokat 
támogató hálózat (házhoz menő 

családterapeuták, videotrénerek, 
fejlesztőpedagógusok, kamaszokkal 

foglalkozó life-coachok)



Köszönöm a figyelmet!

Ugrin Erzsébet
ugrinerzsi@gmail.com


