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A csoportvezetők felkészítése:
A pedagógusok felkészítése a fenti témaköröket dolgozza fel. Módszert, eszközt nyújt a
leendő foglalkozás vezetőknek, nagy hangsúllyal az érzékenyítésre, az empátia fejlesztésére
és csoportvezetésre. Fontos cél és eszköz is, hogy a leendő csoportvezető pedagógusok saját
élményt szerezzenek minden egyes tesztről, gyakorlatról, lehetséges játékról és
természetesen a szituációs gyakorlatokról. Csak így, ezek ismeretében és megélésükön
keresztül tarthatják hitelesen és élményszerűen az egyes foglalkozásokat. A felkészítés másik
célja néhány csoportvezetési módszer ismertetése, különös tekintettel a páros vezetésre.
A felkészítés hasonlóan a diákok programjához 4 blokkból áll:
1. blokk:
 Ismerkedés – rendhagyó bemutatkozások - névgyakorlók
 Elvárások megfogalmazása
 A képzés bemutatása (tematika a kézbe)
 Megállapodások – szabályok
 Önismeret: temperamentum típusok – teszt és közös megbeszélés.
2. Blokk:
 A ppt-k bemutatása.
 A filmek bemutatása
 Egyéb segédanyagok, módszerek, eszközök
 3 db. nagy gyakorlat megélése
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3. blokk:



Ismeretek a csoportvezetésről
További gyakorlatok megélése

4. blokk:





Ismeretek a szituációs gyakorlatokról
Szituációs gyakorlatok modellezése
Visszajelzések
Zárás

A csoportvezetők felkészítésénél nagyon fontos kritérium, hogy ők maguk is mindannyian a
gyakorlatban megéljék mindazokat a gyakorlatokat, feladatokat, játékokat, szituációs
elemeket, amiket később ők maguk alkalmaznak majd a csoportokkal. Csak így lehetnek
hiteles és sikeres foglalkozás vezetők.
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