
alapozó trénerképzés

Mire számíthatsz a 
képzés elvégzésével?

Trénerek:

Rólunk mondták:

Kik vagyunk mi?

Neked ajánljuk ezt a képzést, ha...
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Miről szól  a képzés?

erősödhet az önreflektivitásod és tudato-
sabbá teheted saját működésednek a cso-
portban is ható és megjelenő motívumait
képes leszel egy adott csoport igényeit fel-
ismerni, és számukra a megfelelő tréninget 
összeállítani
elkezded kialakítani a saját személyes tré-
neri stílusodat, látásmódodat, és meglátni 
a továbbhaladási lehetőségeket (nem fo-
gunk rád sablont húzni, az egyéni célokkal, 
erősségekkel dolgozunk)
rendelkezésedre áll egy be-
gyakorolt eszköztár különböző 
csoporthelyzetek kezelésére
a felhasznált esettanulmányo-
kon keresztül elsődlegesen 
civil szervezetekkel való mun-
kára készülhetsz fel.

Felnőtt tanulás: hogyan állíts össze  
olyan agendát, amely minden tanulási  
típust figyelembe vesz?
Csoportvezetés, csoportdinamika:  
fázisok, meghatározó folyamatok,  
játszmák, konfliktusok
Vezetői önismereti impulzusok
Csoportvezetési eszköztár: facilitálás, 
coaching alapjai, hatékony prezentáció
Kreatív tréneri eszközök
A képzés alapja a gyakorlat és a sajátél-
mény: a módszereket páros, kiscsoportos 
munkában, a résztvevőkön „gyakorolva” 
sajátíthatod el, maximum 15 fős csoportban
nonprofit szervezeti esettanulmányokkal 

dolgozunk 
az alkalmak között házi fel-
adatok, páros-csoportos gya-
korlatok segítenek a tanultak 
elmélyítésében.

van mögötted legalább néhány év munkatapasztalat, és valamilyen formában dolgoztál már 
emberekkel
kapcsolatba kerültél nonprofit szervezettel (pl. önkéntesként) és elkötelezett vagy valamilyen 
társadalmi ügy felé
tudod, hogy a trénerré válás hosszú út, és készen állsz arra, hogy a tréneri technikák elsajátítá-
sa mellett magadon is dolgozz
nyitott vagy másokkal és saját magaddal való találkozásra, pl. visszajelzések formájában
tisztában vagy azzal, hogy folyamatos tanulásról van szó, sem nálad, sem másnál nincsenek 
megkérdőjelezhetetlen válaszok.

Már tudod, hogy érdekel a trénerség, és szeretnéd kipróbálni benne magadat?
A tréneri szemléletmód, eszköztár elsajátításával szeretnéd kiegészíteni a 
meglévő szaktudásodat?
Esetleg hosszútávon még nonprofit szervezetfejlesztői ambícióid is vannak?
Ha bármelyik igaz rád, valószínűleg neked találtuk ki 50 órás képzésünket.

A jelentkezés menete

Jelentkezni a csatolt űrlapon lehet. Jelentkezés után interjúra hí-vunk, hogy 
megismerjük a céljaidat, motivációidat – és te is választ kaphass a 
kérdéseidre. A beszélgetés célja, hogy te is, mi is lássuk, azonosak-e az 
elképzeléseink, értékeink, és hogy a trénerképzés va-lóban a 
várakozásaidnak, tapasztalati szintednek megfelelő-e.

Az interjúk az első jelentkezések beérkezésekor kezdődnek.

2016.
Fontos, hogy részt tudj venni az összes alkalmon.

Noémi 14 éve dolgozik civil szervezetekkel trénerként és szervezetfejlesztőként, mellette 5 országban 
tartott trénerképzőt Hollandiától Azerbajdzsánig. Eszköztárát a közelmúltban coachinggal bővítette.

A Civil Support Közhasznú Nonprofit Kft.-t 2012-ben professzionális szolgáltató cégek hozták 
létre a magyar társadalmi célú szervezetek pozitív társadalmi hatásának növelésére.

2014-ben 3 hazai civil szervezetfejlesztővel hoztuk létre a Civil Kerék hálózatot (www.cike.hu), 
amely társadalmi célú szervezetek fenntarthatóságának kutatásával, módszertan fejlesztésé-
vel, és országos fenntarthatóság fejlesztési projektek lebonyolításával foglalkozik.

Tagjai és magyarországi munkacsoport vezetői vagyunk a SocialValue International-nek, amely 
a társadalmi hatásméréssel foglalkozó legnagyobb nemzetközi szakmai szövetség.

A képzés célja, hogy önmagukban is értékes tréneri alapkészségeket alakítson ki a résztvevők-
ben, de nyitottak vagyunk arra, hogy a résztvevők közül új munkatársakkal gazdagodjunk.

Nem tanácsokat kaptam, hanem példákat, gyakorlatot, türelmet és sok-sok szeretetet, amitől 
minden természetes lett. Példát a csoport minden tagja felé forduló figyelem jó érzéséből, gya-
korlatot a gondolatok kipróbálhatóságának szabadságából, türelmet a tévutakon bolyongáshoz 
és a megérkezéshez, és szeretetet, amitől minden szabad lett és biztonságos. Nem tudom, hogy 
tréner lettem-e, ez majdnem mindegy is. Jobbá váltam látva, érezve ennyi jót, ez biztos.

Kroll Zsuzsanna

László meghatározó csoportvezetői tapasztalatait 
bibliodráma és pszichodráma csoportokban szerezte. 
„Civilben” református lelkészként tevékenykedik.

A képzés díja:

+ ÁFA

Jelentkezési 
határidő: 

Életem legkülönlegesebb és legmélyebb találkozásai a 
CSOPORT-hoz köthetőek. Hiszek abban, hogy ez a legkülön-
legesebb emberi működési forma, amiben nem csak tanulni, 
de önmagában „lenni” is nagyon jó. Küldetésemnek érzem, 
hogy segítsek a csoport lét lehetőségeit feltárni azoknak, 
akik szívesen dolgoznának ezzel a formával.

Trénerként a folyamatos tanulásban, megújulásban hiszek.  
Inspirál a csoportokkal végzett munka, az összeadódó tudás 
és a sokféleség ereje. Küldetésemnek érzem, hogy támo-
gassam mindazokat, akik hasonló motivációt éreznek 
arra, hogy képességeiket trénerként használják.  
A képzés ezen az úton indíthat el.

Kérdés esetén keresd Noémit: ambrus.noemi@civilsupport.hu

Alapozó trénerképzés 
csatlakozz, várunk!

Jelentkezés 
2016. november 21–ig.

120.000 Ft 

2016. 
NOV. 21.

Egy teljes képzési nappal kezdünk december 3-án. Ezt 
követően szerdánként 15-20 óra között leszünk  együtt az 
alábbi időpontokban: 

A záró alkalom szintén egy teljes tréningnap, február 15.

A képzés 
időtartama: 

Szerdánként 15:00 - 20:00-ig december 7, január 4,18,25, február 1 és 15.
50 óra

A KÉPZÉSRE ITT JELENTKEZHETsz!

https://docs.google.com/forms/d/1UKKCO_b4Gffqh2405BKlAyv2lUTOKyVHdnxlciXRP_A/edit?ts=57fe3734



