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Ha használható tudást szeretnél,  

akkor itt a helyed!  

Jó csapatban,  

új korszerű modern  

és igényes iskolai környezetben  

várunk Téged! 

 
 
„CSALÁDI GYÖKEREINK ÉS SZÁRNYA-
INK” 
 
ENG.SZÁM: T-01-053/2014 
 

A család, mint erőforrás és eszköz a segítő 
szakember életében, munkájában. 
  

A tanfolyam célja, hogy megismertesse a program 

résztvevőivel a rendszer szemléletű család koncep-

ció alapelemeit, a család működésének törvénysze-

rűségeit. A program részletesen kitér a családi fejlő-

dés– modellre, ismerteti a családi fejlődés során 

jelentkező főbb elakadásokat és azok lehetséges 

okait. Felvázolja az egyéni, a párkapcsolati - és a 

családi fejlődés egymásra való hatásait, összefüg-

géseit. A tanfolyamon való aktív részvétel lehetősé-

get teremt a családi krízisek és konfliktusok felvázo-

lására és a megoldás útjainak áttekintésére. 

 

Kreditérték: 30 pont 
 
Óraszám: 30 óra (4 alkalom, alkalmazkod-
va a képzésben résztvevők munkarendjé-
hez.) 
 
Díj: 20.000 Ft/fő 
 
Helyszín: megfelelő létszám esetén (20 fő) 
igény szerint 
 
Típusa: tanfolyam 
 
 
 
 



 
 
„JÁTSZANI JÓ” 
 
 
ENG.SZÁM: T-01-052/2014 

 

A játék, mint módszer és személyiségfejlesztő 
eszköz a szociális szakma területén. 
 

A gondozás és a foglalkoztatás részeként a játék 

nem csak az egyént hanem a közösséget is fej-

leszti, ennek hatását be lehet építeni a mindenna-

pi szociális gondozásba. A tanfolyam célja olyan 

ismeret- és közösségi élmény adása a szociális 

szakember számára, melynek során megismeri 

és megtanulja a gondozás és fejlesztés eleme-

ként használható játéktevékenységeket. Ezen 

ismeretek elsajátítása révén képessé válik napi 

munkájának részévé tenni a játékot, elősegítve 

ezzel az én– illetve a közösségfejlesztést. 

 

Kreditérték: 32 pont 
 

Óraszám: 32 óra (4 alkalom, alkalmazkodva a 
képzésben résztvevők munkarendjéhez.) 
 
Díj: 20.000 Ft/fő 
 

Helyszín: megfelelő létszám esetén (20 fő) 
igény szerint 
 
Típusa: tanfolyam 
 
 
 
 
 

 
 
AZ ÁPOLÁS TRENDJE A BENTLAKÁSOS 
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN 
 
ENG.SZÁM: T-01-055/2014 

 

 

A szociális gondoskodás területén dolgozó szakembe-

rek nap mint nap személyesen találkoznak az időskor 

problémájával, illetve az időskorban gyakran előfordu-

ló betegségekkel és az azzal kapcsolatos gondozási– 

ápolási feladatokkal. Az alapápolási– gondozási tevé-

kenység mellett egyre több ismeretet, tudást és jártas-

ságot igénylő szakápolási feladat vár rájuk. A tanfo-

lyam célja, hogy olyan ismeretekkel és „eszközökkel” 

lássuk el a képzésben résztvevőket, amivel szaksze-

rűen tudják ellátni klienseiket. A tanfolyam során meg-

ismertetjük a képzésben résztvevőket olyan szakápo-

lási tevékenységekkel, mely kivitelezéséhez az általuk 

megtanultakon kívül aktualizált, bővebb ismeretekre 

van szükség. 

 

Kreditérték: 30 pont 
 
Óraszám: 30 óra (4 alkalom, alkalmazkodva 
a képzésben résztvevők munkarendjéhez.) 
 
Díj: 20.000 Ft/fő 
 
Helyszín: megfelelő létszám esetén (20 fő) 
igény szerint 
 
Típusa: tanfolyam 
 
 
 

 
 
A REMÉNY MEGŐRZÉSE AZ ELMÚLÁS 
KÜSZÖBÉN 
 
ENG.SZÁM: T-01-054/2014 

 

Segítségnyújtás a segítő szakemberek szá-
mára a halál elfogadásában és a vesztesé-
gek feldolgozásában. 
  

A tanfolyam célja olyan ismeretek, készségek és 

eszközök átadása a szociális, segítő hivatásban 

dolgozó szakemberek számára, melyek birtokában 

képessé válnak a halál el– és befogadására, a ha-

lálhoz való viszonyulásuk változtatására. További 

cél a hospice szellemiségének beépülése a szociá-

lis gondozás folyamatába. A személyes gondosko-

dást nyújtó ellátás területén dolgozó szakemberek 

számára ajánljuk. 

 

Kreditérték: 30 pont 
 
Óraszám: 30 óra (4 alkalom, alkalmazkod-
va a képzésben résztvevők munkarendjé-
hez.) 
 
Díj: 20.000 Ft/fő 
 
Helyszín: megfelelő létszám esetén (20 fő) 
igény szerint 
 
Típusa: tanfolyam 
 
 
 
 
 

 


