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Kedves Érdeklődő!

Az EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001. „A kora gyermekkori interven-

ció ágazatközi fejlesztése” kiemelt projekt egyik fontos feladata a kora  

gyermekkori intervenciós ellátásban részt vevő szakemberek és az érintett  

gyermekek szülei számára továbbképzések fejlesztése és szervezése.

A szakemberek minél jobb informálása érdekében egy képzési tájékoz-

tatót készítettünk, amelyet ezennel átnyújtunk az Ön számára. Remél-

jük, hogy megtalálja benne az érdeklődésére leginkább számot tartó 

továbbképzést, és hamarosan résztvevőink között üdvözölhetjük Önt!

A képzésekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon munkatársainkhoz!  

Levelét az alábbi címre várjuk: kepzes.kogyi@csbo.hu

Jó válogatást kívánunk!

Kereki Judit 

projekt szakmai vezető

Kiket várunk a továbbképzéseinkre?

Milyen témákban indulnak továbbképzések?

Milyen típusúak lesznek a továbbképzések?

Milyen helyszíneken lesznek a továbbképzések?

Mikor indulnak a továbbképzések?

Hol lehet jelentkezni?

Tartalom

Szakemberek, szülők kompetenciáinak erősítése,  
mentálhigiénés támogatása témában induló 

képzések 

Komplex képzések 

Téma- és célcsoport-specifikus képzések

kepzes@gyermekut.hu

Beszámíthatók-e a továbbképzésen szerzett pontok az 
előírt továbbképzések teljesítésébe?
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Kiket várunk a továbbképzésekre?

A projekt kiemelt célja az ágazatok közötti együttműködések támogatása, 
ezért a specifikus képzések kivételével a képzésekre a kora gyermekkori  
intervencióban érintett  – egészségügy , köznevelés ,  

gyermekjóléti –  
zött: házi gyermekorvosokat, vegyes praxisú  
kori ellátásban  dolgozó szakellátó szakorvo   
pszichológusokat, gyógypedagógusokat, kon
óvodapedagógusokat,  kisgyermeknevelőket, 
ciális végzettségű szakembereket, valamint t     
kora gyermekkori intervencióban dolgozó á   

ásban érintett szülőket, családtagokat.

Milyen témákban indulnak továbbképzések

A projekt keretében három fő témában szervezünk képzéseket:

1. Szakemberek, szülők kompetenciáinak erősítése, mentálhigiénés  
    támogatás

A szakemberek számára szupervíziós és esetmegbeszélő csoportokat  
szervezünk, valamint szakemberek és szülők együttműködését támogató  
csoportokat indítunk. A családok számára szülői szerepeket megerősítő  
csoportfoglalkozásokat tartunk, különös tekintettel az eltérő fejlődésű gyer-
mekeket nevelő családokra, szülőkre.

2. Komplex képzések

Céljuk és feladatuk a kora gyermekkori intervencióval kapcsolatosan 
egységes, átfogó ismeretek és gyakorlati tudás átadása, továbbá az ágazat-
közi együttműködések kialakítása valamennyi érintett ágazat (egészségügy, 
köznevelés, szociális ágazat) szakemberei számára. 

3. Téma- és célcsoport-specifikus képzések

Céljuk egy szűkebb vagy egy speciális szakterület (pl. diagnosztika, szűrés) 
megismertetése, illetve a résztvevők egy meghatározott körének szóló isme-
retek átadása.

Milyen típusúak lesznek a továbbképzések?

A képzések többségét kontaktórás formában szervezzük, ahol a felkészítés 
kiscsoportos-tréningkeretek között zajlik sok gyakorlati jellegű, sajátélményű 
feladattal. A képzések között ugyanakkor találhatók blended (a jelenléti  
képzést és az e-learninget vegyítő), valamint folyamatba ágyazott  
(a jelenléti részt otthoni munkával kombináló) képzések is. A többnapos  
képzések jellemzően bentlakásosak.

Milyen helyszíneken lesznek a továbbképzések?

A képzéseket a létszámkeret erejéig országszerte, régiós bontásban  
szervezzük Budapesten, a megyeszékhelyeken, de járási székhelyeken is in-
dulnak csoportok. Megfelelő létszámú jelentkező esetén a képzés igény sze-
rinti helyszínen is megszervezhető.

Mikor indulnak a továbbképzések?

A képzések várhatóan 2018 harmadik negyedévétől folyamatosan 
kerülnek meghirdetésre.  Az  egyes képzéseknél az ettől eltérő kezdéseket 
külön közöljük.

Hol lehet jelentkezni?

 

      

  

 

A képzésekre a Pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint lehet 
majd jelentkezni, várhatóan elektronikusan és papír alapon is.
Kérjük, kísérje figyelemmel a Családbarát Ország Közhasznú Nonprofit Kft. 
honlapján (www.csbo.hu) az erre vonatkozó információkat.

Igen. A képzések – néhány kivételtől eltekintve – mind a három ágazati rendszer-
ben minősítve/akkreditálva lesznek. A továbbképzéseket sikeresen teljesítők 
pontértéket/tanúsítványt szereznek, amit saját ágazati továbbképzési 
rendszerükben elismertethetnek.
Több képzésünk a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet értelmében munkakörhöz 
kötött képzésnek minősül.
A projekt keretében a képzéseken való részvétel térítésmentes; ez magában 
foglalja a részvételi díjat, az oktatási segédanyagokat és bentlakásos képzés 
esetén a szállás, étkezés költségét is. Útiköltség-térítést a projekt nem tud 
biztosítani.

Beszámíthatók-e a továbbképzésen szerzett pontok 
az előírt továbbképzések teljesítésébe?
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A TOVÁBBKÉPZÉSEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

1. SZAKEMBEREK, SZÜLŐK KOMPETENCIÁINAK 
     ERŐSÍTÉSE, MENTÁLHIGIÉNÉS TÁMOGATÁSA

1.1 Ágazatközi szupervíziós csoport a kora gyermekkori inter- 
         vencióban dolgozó szakemberek számára

A képzés célja, tartalma

Az ágazatközi szupervíziós csoport a gyermekeket ellátó különböző ágazat-
ban dolgozó szakemberek együttműködését, egymás munkájának, a munká-
val kapcsolatos nehézségeknek, egy-egy szakmai döntés hátterének mélyebb 
megismerését támogató folyamat. A szakemberek számára kihívást jelentő 
helyzetek feldolgozása történik, a szakmai személyiség fókuszba helyezésé-
vel. A reflektált tapasztalatok, a csoporttársak nézőpontjai segítik a résztvevő-
ket, hogy differenciáltabban kezelhessék a helyzeteket, új perspektívát kap-
janak, érzelmi viszonyulásaik, gondolkodási sémáik tisztázódjanak, és rejtett 
képességeik, tudásuk aktivizálódjon. A képzési alkalmakat a szakmai önisme-
rettel, a gyermekúttal, a kommunikációs és konfliktushelyzetekkel, a rendszer-
szemlélettel, hálózatépítéssel kapcsolatos elméleti háttérismeretek egészítik 
ki, valamint kapcsolódó strukturált gyakorlatok, dramatikus és szerepjátékok 
teszik színessé. A szakemberek számára nyújtott ágazatközi szupervíziós cso-
portok munkája jelentős előrelépést jelenthet az interdiszciplináris szemlélet 
formálásában, az ahhoz szükséges attitűdök kialakításában.

A képzés keretei

A szupervízió 12 hónapon keresztül havi egy alkalommal 4 × 45 perc időtar-
tamban, tapasztalt, diplomás szupervizor vezetésével, 7–9 fős csoportokban 
valósul meg.

Mikor indul a képzés?

Várhatóan 2018 harmadik negyedévében.

Kiknek ajánljuk?

A kora gyermekkori intervenció területén, az érintett ágazatokban (egészség-
ügyi, köznevelési, szociális) dolgozó szakemberek számára.

Hol kerül megrendezésre a képzés?

A képzést országszerte indítjuk, beleértve Budapestet, a megye- és járási 
székhelyeket egyaránt. A képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén igény 
szerinti helyszínen is megszervezhető. 

1.2 Ágazatközi esetmegbeszélő csoport a kora gyermekkori inter- 
        vencióban dolgozó szakemberek számára

A képzés célja, tartalma

A jelen projektben megvalósuló ágazatközi esetmegbeszélés egy inter-
diszciplináris módszer. Célja, hogy közös szakmai nyelvet és egységes  
eljárásrendeket segítsen kialakítani, oldja a munkát nehezítő szakmaközi 
hierarchikus beidegződéseket. Az ágazatközi esetmegbeszélés újszerűsége 
abban rejlik, hogy nem csupán a különböző szakterületeken dolgozó szakem-
berek találkozását teszi lehetővé, hanem egy-egy eset kapcsán együttműkö-
désre, közös gondolkodásra, tényleges problémafeltárásra és problémake-
zelésre kerül sor. Főbb témák: Motiváció; Szemlélet és attitűd; Asszertivitás; 
Ágazatközi szakmai szerepek, feladatok és kompetenciák; Problémakezelés; 
Konfliktuskezelés; Rendszerszemlélet és rendszerelméleti megközelítés;  
Hatalom és hierarchia; Gyermekutak.

A képzés keretei

A továbbképzés 12 hónapon keresztül havi egy alkalommal 4 × 45 perc idő-
tartamban, 10–12 fős csoportokban valósul meg egy képzett és tapasztalt, 
diplomás szakember vezetésével.

Mikor indul a képzés?

Várhatóan 2018 harmadik negyedévében.
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Kiknek ajánljuk?

A kora gyermekkori intervenció területén, az érintett ágazatokban (egészség-
ügyi, köznevelési, szociális) dolgozó szakemberek számára.

Hol kerül megrendezésre a képzés?

A képzést országszerte indítjuk, beleértve Budapestet, a megye- és járási 
székhelyeket, egyaránt. A képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén igény 
szerinti helyszínen is megszervezhető. 

1.3 Szülők és szakemberek együttműködését támogató ágazatközi  
       esetmegbeszélő csoport

A képzés célja, tartalma

A program abban támogatja a gyermeket és a családját ellátó szakembere-
ket, intézményeket, hogy az egyes ágazatok szereplői jobban ráláthassanak 
egymás munkájára, hatékonyabb együttműködés alakulhasson ki közöttük. 
A továbbképzés célja, hogy ezzel kapcsolatos ismereteket nyújtson, valamint 
gyakorlati készségek fejlesztéséhez biztosítson lehetőséget a szakemberek 
számára. A továbbképzés specifikuma, hogy a különböző szakterületek szak-
emberei az érintett szülők és családtagjaik bevonásával vesznek részt rajta.

A képzés keretei

A továbbképzés 12 hónapon keresztül havi egy alkalommal 3 × 45 perc 
időtartamban, 8–12 fős csoportokban valósul meg. A foglalkozásokat egy  
képzett szakember vezeti, aki mind az esetmegbeszélés műfajában, mind  
pedig a családokkal való munkában tapasztalt.

Mikor indul a képzés?

Várhatóan 2018 harmadik negyedévében.

Kiknek ajánljuk?

A továbbképzés specifikuma, hogy nemcsak a különböző szakterületek  
szakembereit várjuk a programra, hanem az érintett gyermekek szüleit, vagy  
a gyermek nevelésében, gondozásában aktívan részt vevő egyéb családta-
gokat is.

Hol kerül megrendezésre a képzés?

A képzést országszerte indítjuk, beleértve Budapestet, a megye- és járási 
székhelyeket egyaránt. A képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén igény 
szerinti helyszínen is megszervezhető. 

2. KOMPLEX KÉPZÉSEK

2.1 A tipikus fejlődés jellemzői, az eltérő fejlődésmenet figyelem- 
    felkeltő jelei a korai életkorban – ágazatközi együttműködést  
        segítő képzés

Mi a képzés célja?

A kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben dolgozó egészségügyi, 
köznevelési, valamint gyermekvédelmi, gyermekjóléti és szociális területről 
érkező szakemberek egyik fontos feladata a gyermek fejlődésének nyomon 
követése, ugyanakkor közvetíteniük kell azt is, hogy a szülő az otthoni környe-
zetben hogyan tudja támogatni és figyelni gyermekének fejlődését. 
A képzés egyik fő célja, hogy a szakemberek megfelelően tudják segíteni a 
szülőket gyermekük fejlődésének megfigyelésében, támogatásában, az elté-
rések felismerésében, illetve adott esetben, ha saját kompetenciájukon belül 
nem tudnak adekvát támogatást nyújtani, a megfelelő szakemberhez irányít-
sák a gyermeket és a szülőt.
Ugyanilyen kiemelt jelentőségű, hogy a korai életszakaszban a gyermek el-
látásában részt vevő szakembereknek egységes, korszerű szakmai ismeretei 
legyenek a családokban előforduló jellegzetes viselkedési és nevelési prob-
lémákról. Munkájuk megkívánja, hogy ismerjék a legalapvetőbb családdi-
namikai fogalmakat, ezeket az ismereteket jól tudják alkalmazni, az észlelt 



10 11

KÉPZÉSI AJÁNLÓ KÉPZÉSI AJÁNLÓ

problémát idejében fel tudják ismerni, valamint képesek legyenek a szülők 
számára is közvetíteni ezek fontosságát, segítséget nyújtani a tudatosításban. 
Mindemellett – ha a kívánt változás nem jön létre – a szülőket a megfelelő 
szakemberekhez tudják irányítani, és motiválják is e segítség igénybevételét. 
A gyermek ellátásában részt vevő szakemberek mindegyikének szüksége van 
hasonló ismeretekre, természetesen az eltérő kompetenciák, feladatok miatt 
differenciált megközelítésben. A tréning jellegű képzés ezek elsajátításában 
jelent gyakorlati segítséget. 

Melyek a képzés típusai? 

A képzést személyes jelenlétet igénylő bentlakásos, valamint ún. blended 
(tantermi és e-learning módszer ötvözete) formában is kínáljuk a résztvevőknek.

Milyen időtartamú a képzés?

A képzés 40 órás.
A bentlakásos képzés összesen 5 (3 + 2) alkalomból áll: az első képzési  
modult (3 egymást követő alkalom) 2-4 héttel később a második képzési  
modul (2 egymást követő alkalom) követi.
A blended képzés összesen 2 (1 + 1) alkalomból áll: az első kontaktnapot 
e-learning követi (konzulensi támogatással), majd 2-4 héttel később egy 
újabb kontaktalkalommal zárul.
 

Mikor indul a képzés?

A bentlakásos képzési csoportok várhatóan 2018 harmadik negyedévben,  
a blended képzési csoportok várhatóan 2019 tavaszától indulnak.

Hány fős egy csoport?

Egy képzési csoportban 16–20 fő számára tudunk helyet biztosítani. 

Kiknek ajánljuk?

A kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben dolgozó egészségügyi, 
köznevelési, valamint gyermekvédelmi, gyermekjóléti és szociális területről 
érkező szakembereknek.

Hol kerülnek megrendezésre a képzések?

A képzést országszerte indítjuk, beleértve Budapestet, a megye- és járási 
székhelyeket egyaránt. A képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén igény 
szerinti helyszínen is megszervezhető. 

2.2 Társágazati együttműködés az optimális gyermekút kialakítására,  
       interdiszciplináris együttműködés és kommunikáció a szakember- 
       ek között

Mi a képzés célja?

A gyermekek életútjának nyomon követése, esetleges ellátásba kerülé-
sének egyik fontos tényezője a társágazatok (köznevelés, egészségügy,  
szociális ágazat) közötti kapcsolat kiterjedtsége, intenzitása és minősége.  
Egy integrált, koordinált rendszerben nagyon fontos az interdiszcipliná-
ris team-tevékenység, és ennek megfelelően a különböző szakemberek  
kompetenciáinak, feladatainak pontos definiálása; ideértve mind az ágazat-
közi, mind az egyes ágazaton belüli, mind pedig az egyes intézményen be-
lüli szakemberek együttműködését. Jelenleg a különböző társágazati szak-
emberek sok esetben nem ismerik egymás munkáját, nem egyértelműek a  
kompetenciahatárok és a feladatmegosztás sem. A képzés célja, hogy  
a gyermek és a családja ellátásában részt vevő, különböző szakterületet kép-
viselő szakemberek együttműködése, folyamatos kommunikációja biztosí-
tott legyen, hiszen ez elengedhetetlenül szükséges a gyermek szükséglete-
ihez megfelelően igazodó ellátás megteremtéséhez. Az interdiszciplináris 
team-munka kialakításával elérhető, hogy a gyermek ellátásában részt vevő 
összes szereplő, intézménytől függetlenül folyamatos kapcsolatot tartson,  
és konzultáljon egymással a gyermek érdekében.

Melyek a képzés típusai? 

A képzést személyes jelenlétet igénylő bentlakásos, valamint ún. blended 
(tantermi és e-learning módszer ötvözete) formában is kínáljuk a résztvevőknek.
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Milyen időtartamú a képzés?

A képzés 32 órás. A bentlakásos képzés összesen 4 (2 + 2) alkalomból áll: 
az első képzési modul (2 egymást követő alkalom) után, 2-4 héttel később 
kerül sor a második képzési modulra (2 egymást követő alkalom). A blend-
ed képzés összesen 2 (1 + 1) alkalomból áll: az első kontaktnapot e-learning  
követi (konzulensi támogatással), majd 2-4 héttel később egy újabb kontakt- 
alkommal zárul.

Mikor indul a képzés?

A képzés várhatóan 2019 első negyedévében indul.

Hány fős egy csoport?

Egy képzési csoportban 16–20 fő számára tudunk helyet biztosítani.

Kiknek ajánljuk?

A kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben dolgozó egészségügyi, 
köznevelési, valamint gyermekvédelmi, gyermekjóléti és szociális területről 
érkező szakemberek számára ajánljuk.

Hol kerülnek megrendezésre a képzések?

A képzést országszerte indítjuk, beleértve Budapestet, a megye- és járási 
székhelyeket egyaránt. A képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén igény 
szerinti helyszínen is megszervezhető.

2.3 Felkészítés az ágazatközi egységes informatikai rendszer  
          használatára

Mi a képzés célja?

A gyermekek életútjának nyomon követése, esetleges ellátásba kerülésé-
nek egyik fontos tényezője a társágazatok (köznevelés, egészségügy, szociá-
lis) közötti kapcsolat kiterjedtsége, intenzitása, minősége. A fenti ágazatok a  
hatékony információáramlás érdekében jelenleg is rendelkeznek elektroni-
kus kommunikációs eszközökkel, azonban ezek csak a saját ágazatukon belüli 

kommunikációra terjednek ki; a társágazatokkal jelen pillanatban nem kom-
munikálnak, elszigetelt ágazati rendszerekként működnek. A projekt kereté-
ben kifejlesztésre kerülő új informatikai rendszernek köszönhetően létrejön 
az ágazatok közötti kommunikációs kapcsolat, amely segíti a köznevelésben, 
a szociális ágazatban és az egészségügyben dolgozó szakemberek munkáját, 
hozzájárulva a gyermekek ellátásának követéséhez.

Melyek a képzés típusai?

A képzést blended (tantermi és e-learning módszer ötvözete) formában kí-
náljuk a résztvevőknek.

Milyen időtartamú a képzés?

A képzés 16 órás: ebből 8 óra e-learning képzés, amelyet 1 kontaktnap 
(8 óra) követ.

Mikor indul a képzés?

A képzési csoportok 2020 első negyedévében indulnak.

Hány fős egy csoport?

Egy képzési csoportban 15–30 fő számára tudunk helyet biztosítani. 

Kiknek ajánljuk?

A kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben dolgozó egészségügyi, 
köznevelési, valamint gyermekvédelmi, gyermekjóléti és szociális területről 
érkező szakembereknek.
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3.2 A kora gyermekkori családközpontú tanácsadás és intervenció  
        interdiszciplináris megközelítésben (ágazatok közötti együttműködés)

A képzés tartalma

A továbbképzés célja, hogy betekintést nyújtson a résztvevőknek a kora 
gyermekkori családközpontú tanácsadás elméleti és gyakorlati ismereteibe.  
A kora gyermekkori intervenció általános kérdései témakörben elhelyezi  
a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, gondozás tevékenyégét  
a kora gyermekkori intervenció rendszerében, és tárgyalja az intézményes 
szereplők kapcsolódási lehetőségeit. A családokkal történő munka sajátos 
szempontjai és a család mint rendszer témakörében megismerteti a 
résztvevőket az eltérő fejlődésű gyermeket nevelő családok mindennapjainak 
kérdéseivel, a korai fejlesztés folyamatát segítő és akadályozó családi 
tényezőkkel. Gyakorlatba ágyazottan, esetismertetéseken, filmelemzéseken 
keresztül ismereteket nyújt a gyógypedagógiai tanácsadás elméleti és 
gyakorlati kérdéseiről, a tanácsadás folyamatáról, valamint kitér a komplex 
beavatkozási stratégiák sérülésspecifikus sajátosságaira, érintve a korai 
fejlesztés területén leggyakrabban alkalmazott módszereket is.

A képzés keretei

Háromnapos, 30 órás, bentlakásos képzés. Egy képzési csoport 16–20 fővel 
indul.

Kiknek ajánljuk?

Elsősorban pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végző intézményekben 
dolgozó szakemberek számára, de a képzés nyitott az egészségügyben és a 
szociális ágazatban dolgozó szakemberek részére is.

Milyen helyszíneken lesznek a képzések?

A képzést országszerte indítjuk – elsősorban a megyei pedagógiai szakszol-
gálatok székhelyein, illetve telephelyein.

Mikor indulnak a képzési csoportok?

A képzési csoportok várhatóan 2018 harmadik negyedévétől indulnak.  
Egy régióban 4–8 csoport indulása várható a régió nagyságától függően.

3. TÉMA- ÉS CÉLCSOPORT-SPECIFIKUS KÉPZÉSEK

3.1 Megfigyelés és állapotmegismerés kora gyermekkorban 
       (Felkészítés a fejlődési zavarok korai azonosítására)

A képzés tartalma

A továbbképzés bevezető részében a résztvevők ismereteket szereznek az 
állapotmegismerés folyamatáról általában, hangsúlyozva a klasszifikáló, kate- 
gorizáló diagnosztikától a korszerű állapotmegismerésig ívelő szemléletváltást. 
A továbbképzés további tematikai egységei a fejlődési zavarok egyes terüle-
tei mentén kerülnek definiálásra. A fókuszban a szenzoros, szenzomotoros, a 
mozgászavarok, a globális fejlődési zavar, az intellektuális képességzavar, va-
lamint a figyelemhiányos, hiperaktivitás zavar tüneteit mutató kisgyermekek 
megfigyelése, a  kommunikációs nehézségeket, nyelvfejlődési késést mutató 
kisgyermekek, az autizmus spektrum zavar, érzékszervi fogyatékosságok álla-
potfelismerésének aktuális kérdései állnak. 

A képzés keretei

Háromnapos, 30 órás, bentlakásos képzés. Egy képzési csoport 16–20 fővel 
indul. 

Kiknek ajánljuk?

Elsősorban pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végző intézményekben 
dolgozó gyógypedagógus, pszichológus, orvos, konduktor, gyógytornász 
szakemberek számára.

Milyen helyszíneken lesznek a képzések?

A képzést országszerte indítjuk – elsősorban a megyei pedagógiai szakszol-
gálatok székhelyein, illetve telephelyein.

Mikor indulnak a képzési csoportok?

A képzési csoportok várhatóan 2018 harmadik negyedévétől indulnak.  
Egy régióban 3–8 csoport indulása várható a régió nagyságától függően.
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3.3 A pszichodiagnosztika eszköztára a kora gyermekkori inter-     
        venció tervezésében a szülő-gyermek kapcsolat támogatására

A képzés tartalma

Olyan módszertani tárház elméleti és gyakorlati elsajátítása, amelynek  
fókuszában a kapcsolati szemléletű pszichodiagnosztika és az erre alapozott 
tervezett prevenció és intervenció áll a szülő-gyermek kapcsolat támogatásá-
ra a gyermekkel és családjaikkal folytatott interdiszciplináris szakellátásban.

A képzés keretei

2-4 hetes időintervallumokban egymást követő 6 alkalmas, alkalmanként  
7 órás, folyamatba ágyazott (a jelenléti részt otthoni munkával kombiná-
ló) kiscsoportos képzés otthoni munkával és tutori támogatással, képzési  
csoportonként 8 fő részvételével. Keretlétszám: 40 fő.

Kiknek ajánljuk?

A képzés klinikai gyermek-szakpszichológus szakembereknek ajánlott.

Milyen helyszíneken lesz a képzés?

A képzés Budapesten lesz.

Mikor indulnak a képzési csoportok?

Valamennyi képzési csoport egy időben indul, várhatóan 2018 őszén.

3.4 A pedagógiai tanácsadás szerepe a kora gyermekkori inter- 
        vencióban 

A képzés tartalma

A pedagógiai tanácsadás szerepe és helye a bölcsődei/óvodai neve-
lésben – párbeszéd a családokkal, kiemelten a sérült, az eltérő fejlődés-
menetű, hátrányos helyzetű, tehetséges gyermeket nevelő családokkal.  
Tanácsadás a munkatársi közösségen belül. A kompetenciahatárok kérdése.

A képzés keretei

Háromnapos, 30 órás, bentlakásos képzés. Egy képzési csoport 16–20 fővel 
indul. 

Kiknek ajánljuk?

Bölcsődében/óvodákban dolgozó kisgyermeknevelő és óvodapedagógus 
szakembereknek ajánlott. A jelentkezés során előnyben részesülnek azok az 
intézmények, ahonnan a teljes munkatársi közösség jelentkezik vagy a kép-
zésen a(z) (tag)intézményvezető és a(z) (tag)intézmény legalább egy munka-
társa részt vesz.

Milyen helyszíneken lesznek a képzések?

A képzést országszerte indítjuk, beleértve Budapestet, a megye- és járási 
székhelyeket egyaránt. A képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén igény 
szerinti helyszínen is megszervezhető.

Mikor indulnak a képzési csoportok?

A képzési csoportok várhatóan 2018 harmadik negyedévétől indulnak.  
Egy régióban 5–10 csoport indulása várható a régió nagyságától függően.

3.5 Felkészítések korszerű vizsgáló- és szűrési eljárások használatára

Az eszközök kiválasztása jelenleg folyamatban van, így jelenleg a tervezett té-
materületeket tudjuk felvázolni. A képzésen részt vevő szakemberek számára 
az eszközöket a projektben vállalt létszámkeret erejéig biztosítjuk. 

3.5.1. Az autizmus spektrum zavar diagnosztikája

A képzés tartalma

Az autizmus megbízható felismerését célzó standard diagnosztikus eszközök 
használatára történő felkészítés. 
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A képzés keretei

Kontaktórás 5 napos bentlakásos továbbképzés, amit meghatározott időn 
belül egynapos esetmegbeszélés követ. Egy képzési csoport 20 fővel indul, 
összesen 2 képzési csoport kerül megszervezésre.

Mikor indul a képzés?

Várhatóan 2020. tavasz–nyár folyamán.

Kiknek ajánljuk?

Elsősorban pedagógiai szakszolgálatok megyei illetékességű szakértői  
bizottságainak pszichológus, továbbá egészségügyi intézmények pszichiáter 
munkatársai részére.

Hol kerülnek megrendezésre a képzések?

Budapesten.

3.5.2 Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek kognitív, szociális  
           és nyelvi képességeinek felmérése és fejlesztése

A képzés tartalma

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek kognitív, szociális és nyelvi ké-
pességeinek felmérése igen korai életkorban.

A képzés keretei

A képzés egynapos workshop külföldi trénerek vezetésével (angol nyelven, 
tolmácsolással). Egy alkalommal kerül megrendezésre 150 fő részvételével.

Mikor indul a képzés?

Várhatóan 2019 végén.

Kiknek ajánljuk?

A születéstől az iskolába lépésig tartó életszakaszban lévő, autizmussal élő 
gyermekek fejlesztését végző szakembereknek.

Hol kerül megrendezésre a képzés?

Budapesten.

3.5.3 Csecsemők és kisgyermekek kulcsfontosságú fejlődési  
            területeinek átfogó vizsgálata

A képzés tartalma

Felkészítés 1–42 hónapos csecsemők és kisgyermekek kulcsfontosságú fejlő-
dési területeinek átfogó vizsgálatára alkalmas eszköz használatára. 

A képzés keretei

2 × 1 napos folyamatba ágyazott képzés: 1 napos felkészítés, otthoni kipró-
bálás, gyakorlás, majd 1  napos esetmegbeszélés. Egy képzési csoportban 
50 fő számára tudunk helyet biztosítani. A képzés egy alkalommal indul a  
projekt ideje alatt.

Mikor indul a képzés?

2020. tavasz–nyár folyamán.

Kiknek ajánljuk?

Elsősorban pedagógiai szakszolgálatok szakértői bizottságainak az érintett 
korosztállyal foglalkozó pszichológus, gyógypedagógus szakemberei részé-
re, de a képzés nyitott az érintett korosztállyal foglalkozó más ágazatokban 
dolgozó pszichológusok, gyógypedagógusok számára is. 

Hol kerül megrendezésre a képzés?

Budapesten.
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       sárájleőrűzs soroznezs iarok űsétzseljef iazah a sétízsékleF 4.5.3  
            használatára

A képzés tartalma

Felkészítés az életkorilag differenciált szűrőteszt használatára, amely alkalmas 
a szenzoros integráció hétköznapi életben megragadható, működési színvo-
nalában a problematikus mintázatok azonosítására, és orientál a fejlesztésre is. 

A képzés keretei

30 órás folyamatba ágyazott képzés, amelynek keretében 2 kontaktnap  
(20 óra) kerül megtartásra. A két kontaktnap között 30–60 nap telik el, ez idő 
alatt a résztvevők 10 órai időtartamban konzulensi támogatással dolgoznak. 
Egy képzési csoportban 15 fő számára tudunk helyet biztosítani. 

Mikor indulnak a képzési csoportok?

A képzési csoportok várhatóan 2019 elején indulnak, megyénként várható-
an 1 csoport indul.

Kiknek ajánljuk?

Szenzoros integrációs képzettséggel  és gyakorlattal rendelkező védőnők, a  
pedagógia szakszolgálatban  dolgozó szenzoros integrációs  képzettséggel és 
gyakorlattal rendelkező pszichológus, gyógypedagógus szakemberek részére.

Hol kerülnek megrendezésre a képzések?
Megyeszékhelyeken. Régiónként 1-3 csoport indulása várható.

3.5.5 Felkészítés az iskolába lépési vizsgáló eljárás használatára

A képzés tartalma

Felkészítés az új fejlesztésű iskolába lépési vizsgálati eljárás használatára.

A képzés keretei

30 órás folyamatba ágyazott képzés, amelynek keretében 2x1 kontaktnap 
(2x10 óra) kerül megtartásra. A két kontaktnap között 30–60 nap telik el,  

ez idő alatt a résztvevők tervezetten 10 órai időtartamban konzulensi  
támogatással dolgoznak. Egy képzési csoportban 30 fő számára tudunk he-  

Mikor indulnak a képzési csoportok?

A képzési csoportok várhatóan 2019 és 2020 első felében indulnak.

Kiknek ajánljuk?

A pedagógiai szakszolgálatokban dolgozó érintett szakemberek részére. 

Hol kerülnek megrendezésre a képzések?

3.6 „Felismerés és támogatás” – a kora gyermekkori intervencióról.  
        Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező szakemberek képzése

A képzés tartalma

A továbbképzés a fogalmak tisztázásától indulva elméleti áttekintést nyújt a 
kora gyermekkori intervenció tevékenységrendszeréről, a tipikus fejlődés-
menet jellemzőiről, az eltérések jelzőtüneteiről, az érintettek köréről. Betekin-
tést ad más ágazatok kora gyermekkori intervencióban betöltött szerepéről: 
tárgyalja a védőnői jelzőrendszer szerepét és a pedagógiai szakszolgálatok 
diagnosztikai tevékenységének működését, a gyógypedagógiai tanácsadás 
jelentőségét. Az elméleti ismereteket a gyakorlati tapasztalatszerzéssel ösz-
szekapcsolva ad gyakorlati segítséget a résztvevők számára az alábbi témák-
ban: A sérült gyermek intézményi nevelésbe történő beszokása, a beszokás 
segítése; A fejlesztő tevékenység, valamint a család támogatási lehetőségei; 
Az egyéni sajátosságok és szükségletek lehetséges támogatási módszerei a 
nevelés folyamatában, családok, szülői szerep terhei a mindennapokban. Tá-
mogató szerepek az inkluzív szemléletben.

A képzés keretei

3 × 1 napos, 30 órás képzés. Egy képzési csoport 16–20 fővel indul. 

Budapesten és régióközpontokban. Megyénként 10-15 fő jelentkezése 
lehetséges.
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A képzési csoportok indulása

A képzési csoportok várhatóan 2018 harmadik negyedévétől indulnak.  
Egy régióban 2–4 csoport indulása várható a régió nagyságától függően.

Kiknek ajánljuk?

Felsőfokú alapvégzettséggel nem rendelkező (sem BSC, sem MSc), a kora 
gyermekkori intervencióban részt vevő, illetve annak érintettjeivel kapcso-
latban álló szakemberek számára, többek között: bölcsődei szakgondozók,  
csecsemő- és kisgyermekgondozók, bölcsődei dajkák, bölcsődei szolgálta-
tást  nyújtó szakemberek,  óvodai dajkák,  gyógypedagógiai  asszisztensek, 
pedagógiai   asszszisztensek,  gyógypedagógiai  segítő munkatársak,  gyer-
mekotthoni  asszisztensek,  szociális  asszisztensek,  gondozók,  gyermekfelü-
gyelők, ápolók.

Hol kerülnek megrendezésre a képzések?

A képzést országszerte indítjuk, beleértve Budapestet, a megye- és járási 
székhelyeket egyaránt. A képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén igény 
szerinti helyszínen is megszervezhető. 
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