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Gyermek- és ifjúságvédelmi szakmai nap
5 órás szakmai képzés
Ismertető a szakmai programról
A pedagógus munka mindennapjaiban jelen vannak a gyermek- és ifjúságvédelmi kérdések. A szakmai
nap témája a következő blokkokból a pályázó intézmény igényei szerint kerül összeállításra.
Egy pályázó maximum két blokkot igényelhet.
A blokkok és rövid leírásuk:
1.
Drogprevenció – a droghasználat kezelése az iskolai gyermekvédelemben
A droghasználat megelőzésére alkalmas módszerek, szakmai anyagok (mese, film, játékok stb.)
ismertetése, bemutatás. Jó gyakorlatok bemutatása a prevenció és a kezelés terén.
2.
Gyermekvédelemi eljárásmódok (protokoll) az iskolában
Működő iskolai protokollok megismerése, gyermek- és ifjúságvédelmi céljuk, hasznosságuk, a
bevezetés feltételei, lépései.
3.
Bűnmegelőzés és áldozattá válás megelőzése
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kidolgozott tematikus anyagainak megismerése, kipróbálása az
áldozattá válás és az elkövetővé válás megelőzésében.
4.
Iskolai szociális segítő szolgálatás bevezetésének segítése, esetmegbeszélés
2018 szeptemberétől, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről alapján minden köznevelési intézményben) szabályozása alapján a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat iskolai szociális segítő szolgáltatást is lát el. Erre a feladatra az intézményekben
kerül sor, az intézmények fenntartói által kötött megállapodás szerint. A bevezetés segítése, az iskolai
szociális munka lehetőségeinek és korlátainak megismerése e blokk témája.
Gyakorlati szemléletű pedagógus-továbbképzés a következő célcsoportok számára:
iskolai és kollégiumi pedagógusok, gyermek- és ifjúságvédelemi felelősök, osztályfőnökök,
iskolapszichológusok, bármely szakos érdeklődő tanárok, nevelési munkát segítő alkalmazottak
számára, akik gyermek- és ifjúságvédelmi problémákkal szembesülnek és igénylik ezek feldolgozását.
Minimális létszám: 15 fő
Maximális létszám: 35 fő
A képzés kezdési időpontja: 10.00 óra (amennyiben a helyszín Budapesttől 200 km-nél távolabb van,
úgy lehetséges 10.30, illetve 11.00 óra)
Tréner/előadó (a választott témacsoportnak megfelelően): Csókay László, pszichológus, Rudan
Mária, gyermekvédelmi szakember, Szentes Judit, gyermekvédelmi szakember, Szenthe-Tormássi
Anna, pedagógiai szakértő

A képzésnek helyet adó intézmény által biztosítandó infrastrukturális feltételek:
•
•
•

előadói számítógép interneteléréssel, projektor, hangfal
a résztvevők számának megfelelő mennyiségű szék – lehetőség a körberendezésre
flipchart vagy tábla

