
 

 EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 – A kora gyermekkori 

intervenció ágazatközi fejlesztése 

 Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. 

Székhely: 1134 Budapest, Tüzér utca 33–35. 

E-mail: efop195@csbo.hu 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐKNEK SZÓLÓ KÉPZÉSEKRŐL 

 

 

EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ „A KORA GYERMEKKORI 

INTERVENCIÓ ÁGAZATKÖZI FEJLESZTÉSE” CÍMŰ KIEMELT PROJEKT 

 

CSALÁDBARÁT ORSZÁG NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 

 

 

  

mailto:efop195@csbo.hu


 

 EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 – A kora gyermekkori 

intervenció ágazatközi fejlesztése 

 Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. 

Székhely: 1134 Budapest, Tüzér utca 33–35. 

E-mail: efop195@csbo.hu 

 

Kedves Kolléga! 

Kedves Érdeklődő! 

 

Az EFOP 1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „A kora gyermekkori intervenció 

ágazatközi fejlesztése” című kiemelt projekt egyik fontos feladata a kora gyermekkori intervenciós 

ellátásban részt vevő szakemberek és az érintett gyermekek szülei, hozzátartozói számára 

képzések, továbbképzések fejlesztése, szervezése és megtartása. 

Kiadványunkban bemutatjuk azokat a programjainkat, melyeken a szülőknek, a gyermek 

ellátásában érintett egyéb hozzátartozóknak lesz lehetőségük részt venni. 

Bízunk abban, hogy az Önök segítségével minél több szülő, és a gyermek nevelésében 

közvetlenül szerepet vállaló családtag értesülhet az érdeklődésére leginkább számot tartó 

képzéseinkről, és hamarosan résztvevőink között üdvözölhetjük őket! 

A képzéseinkkel kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak munkatársainkhoz a 

kepzes@gyermekut.hu e-mail címen keresztül. 

 

Üdvözlettel: 

 

Kereki Judit 

projekt szakmai vezető 
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I. Általános információk a szülőknek szóló képzésekről 

 

I.1. Milyen témákban indulnak a képzések, csoportfoglalkozások? 

 

A projekt 3 különböző témában indít olyan csoportfoglalkozásokat, melyekben szülők részvételére 

számítunk.  

Ezek közül kettőben szülőedukációs csoportfoglalkozásokat szervezünk, „Szülőség”, valamint 

„Gyöngyhalász” címmel, melyek közül az előbbi általános szülői kérdésekről, az utóbb az eltérő, 

megkésett fejlődésű gyermekek nevelésével kapcsolatos kérdésekről szól. 

A harmadik képzésünk egy speciális esetmegbeszélő csoport, melyben a gyermekeket ellátó 

szakemberek és érintett szülők közös részvételére számítunk. E képzésünk címe: „Szülők és 

szakemberek együttműködését támogató ágazatközi esetmegbeszélő csoport”. 

 

I.2. Milyen helyszíneken lesznek a képzések? 

 

Mindhárom típusú képzést országszerte, régiós bontásban szervezzük és indítjuk. Budapesten, 

megyeszékhelyeken, és a jelentkezések függvényében járási székhelyeken. Megfelelő létszámú 

jelentkező esetén a képzés igény szerinti helyszínen is megszervezhető. 

 

I.3. Mikor indulnak a képzések? 

 

A képzések, csoportfoglalkozások várhatóan 2018 harmadik negyedévétől folyamatosan kerülnek 

meghirdetésre. 

 

I.4 Mennyi lesz a részvételi díj? 

 

A projekt keretében a részvétel térítésmentes; ez magában foglalja a részvételi (képzési) díjat és az 

oktatási segédanyagokat is. 
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I.5. Hol, hogyan lehet jelentkezni a képzésekre? 

 

A képzésekre egy erre a célra kialakított online felületen lehet majd jelentkezni. 

Az erre vonatkozó információkkal kapcsolatban kérjük, kísérje figyelemmel a Családbarát Ország 

Nonprofit Közhasznú Kft. (www.csbo.hu) honlapját. 

 

 

II. A képzések részletes bemutatása 

 

II.1. „Szülőség” – tematikus csoportfoglalkozás 

 

A képzés célja, tartalma 

Célunk a csoport résztvevőinek megerősítése szülői szerepükben, kompetenciáikban. A szülői 

szakmát, hivatást nem oktatják iskolában, gyermekkorunktól folyamatosan tanuljuk, ellessük 

azokból a mintákból, melyeket szüleinktől, a minket körülvevő felnőttektől látunk, hallunk. Hogy ezek 

közül melyek használhatóak és melyek nem, többnyire csak akkor derül ki, amikor magunk is szülők 

leszünk, vagy gyakran csak a gyermekünk felnőtté válása után nyerünk bizonyosságot.  

A képzés során azokkal a kérdésekkel foglalkozunk, amelyek a gyermekvárástól egészen az 

iskolába lépéséig foglalkoztatnak minket, szülőket. 

Legjellemzőbb témáink: a családdá válás, a családi rendszer, a szülő és gyermek összeillőség, 

életciklusok, változások a családban, szülői feladatok a különböző életkorban, szülői 

magatartásformák, nevelési szemléletmódok, a szülők párkapcsolata, határtartás, dackorszak, 

időbeosztás, szülői szerepek, az érzelmek–érzések kifejezése, bizalom–biztonság, a megfelelő 

fejlődés, az óvoda/iskolaválasztás szempontjai, a mozaikcsaládok nehézségei, a 

veszteségfeldolgozás. 
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Kiket várunk a csoportokba? 

Gyermeke(ke)t nevelő/váró családokat hívunk: (leendő) szülőket (beleértve a nevelőszülőket, 

örökbefogadó szülőket), valamint a gyermek(ek) nevelésében részt vevő egyéb családtagokat – a 

gyermek fogantatásától az iskolába lépéséig terjedő életkorhoz kötődően. 

 

A csoportfoglalkozás keretei 

10–12 fős tematikus csoportokban dolgozunk.  

Egy teljes foglalkozássorozat 5 alkalomból áll, alkalmanként 4 órás időkerettel, közben rövid 

szünettel. A foglalkozások havonta egy alkalommal, vagy kéthetente követik egymást, a 

csoporttagokkal egyeztetett időpontokban. 

Munkamódját tekintve a csoportfolyamat során egy-egy témaindító gondolatsort követően 

beszélgetésre kerül sor, melyben a szülők megoszthatják egymással véleményüket, 

tapasztalataikat, amit egy-egy csoportos, kiscsoportos, páros, vagy egyéni gyakorlat elmélyíthet, 

valamint szakmai háttérismerettel egészíthetnek ki a csoportvezetők. 

Az 5 alkalmas szülőcsoport-folyamatot egy trénerpáros vezeti, akik közül legalább az egyikük 

családterápiában vagy családokkal végzett segítő munkában képzett és gyakorlott szakember. 

 

 

II.2. „Gyöngyhalász” – tematikus csoportfoglalkozás 

 

A képzés célja, tartalma 

Célunk, hogy a megkésett/eltérő fejlődésű gyermekeket nevelő szülők, családtagok megerősítést 

kaphassanak, valamint olyan információk birtokába kerülhessenek, melyek alapvető fontosságúak 

az ellátórendszer labirintusában való eligazodáshoz. Célunk a gyermekek sajátos fejlődési ütemével 

és gondozásával kapcsolatos speciális ismeretek átadása is. A csoportalkalmak kiváló lehetőséget 

nyújtanak abban, hogy a speciális igényű gyermekeket nevelő családok elszigeteltségét, 

kirekesztettségét csökkentse. 

Tartalmát tekintve a foglalkozássorozat azokra a kérdésekre reagál és keresi a közös megoldásokat, 

amelyek leginkább foglalkoztatják a szülőket. 
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Ezek lehetnek általános szülői szerepekkel, feladatokkal kapcsolatos témák, de lehetnek a speciális 

élethelyzetükre vonatkozó kérdések is. 

Legjellemzőbb témák: a családdá válás nehezített helyzetben, hogyan alakulnak a szülői szerepek, 

feladatok, milyen hatással van a sérült gyermek a párkapcsolatra, jövőkép, veszteségfeldolgozás, 

mennyit, mit vállaljak át a gyerektől, hogyan támogassam, mit kezdjek a környezet reakcióival, 

hogyan biztosíthatom a gyermekem optimális fejlődését, milyen jogaim, lehetőségeim vannak, 

hogyan tudok eligazodni az ellátó rendszerben, hogyan találhatom meg a leginkább megfelelő 

szakmai segítséget. 

 

A csoportfoglalkozások során nagy jelentősége van a szülők egymás közötti tapasztalatcseréjének, 

az ismeretek, információk megosztásának. 

 

Kiket várunk a csoportokba? 

Megkésett/eltérő fejlődésű gyermeke(ke)t nevelő/váró szülőket, családokat: (leendő) szülőket 

(beleértve a nevelőszülőket, örökbefogadó szülőket), valamint a gyermek(ek) nevelésében részt 

vevő egyéb családtagokat – a gyermek fogantatásától az iskolába lépéséig terjedő életkorhoz 

kötődően. 

 

A csoportfoglalkozás keretei 

10–12 fős tematikus csoportokban dolgozunk.  

Egy teljes foglalkozássorozat 5 alkalomból áll, alkalmanként 4 órás időkerettel, közben rövid 

szünettel. A foglalkozások havonta egy alkalommal, vagy kéthetente követik egymást, a 

csoporttagokkal egyeztetett időpontokban. 

Munkamódját tekintve a csoportfolyamat során egy-egy témaindító gondolatsort követően 

beszélgetésre kerül sor, melyben a szülők megoszthatják egymással véleményüket, 

tapasztalataikat, információikat, amit egy-egy csoportos, kiscsoportos, páros, vagy egyéni gyakorlat 

elmélyíthet, valamint szakmai háttérismerettel egészíthetnek ki a csoportvezetők. 

Az 5 alkalmas szülőcsoport-folyamatot minden esetben szakemberpáros vezeti, akik közül legalább 

az egyik gyógypedagógus képzettséggel, tréneri tapasztalattal, valamint családterápiában vagy 

családokkal végzett segítő munkában való jártassággal 

rendelkezik. 
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II.3. Szülők és szakemberek együttműködését támogató ágazatközi esetmegbeszélő 

csoport 

 

A képzés (továbbképzés) célja, tartalma 

A program abban támogatja a szülőt, valamint a gyermeket és családját ellátó szakembereket, 

intézményeket, hogy az egyes ágazatok szereplői jobban ráláthassanak egymás munkájára, 

hatékonyabb együttműködés, gördülékenyebb kommunikáció alakulhasson ki közöttük. A 

továbbképzés célja, hogy ezzel kapcsolatos ismereteket nyújtson, valamint gyakorlati készségek 

fejlesztéséhez biztosítson lehetőséget a szakemberek, valamint a szülők számára. A képzés a 

szakemberek számára akkreditált továbbképzésként kerül megszervezésre, melynek specifikuma, 

hogy a különböző szakterületek szakembereivel együtt az érintett szülők és családtagjaik 

részvételére is számítunk. A részvételt, a csoport összetételét mind a szülők, mind pedig a 

szakemberek kezdeményezhetik, alakíthatják. 

Az esetmegbeszélő csoportfoglalkozás főbb témái: szakmai segítők és szülők együttműködése, 

szakmai hierarchiák, gyermekutak, kommunikáció, konfliktuskezelés, szakmai szerepek, 

feladatkörök, kompetenciák, kompetenciahatárok, a szülők tájékoztatása, szakmai döntések háttere. 

 

Kiket várunk a csoportokba? 

A gyermekeket nevelő szülők, családtagok mellett a különböző ágazatok szakembereit: 

egészségügyi szakembereket (pl. védőnő, házi gyermekorvos, szakellátó szakorvos, ápoló, 

gyógytornász), köznevelésben dolgozó szakembereket (pl. óvodapedagógus, gyógypedagógus, 

pszichológus), valamint szociális területen dolgozó szakembereket (pl. kisgyermeknevelő, 

családgondozó, gyermekvédelmi szakember, mentálhigiénés szakember). 

 

Az esetmegbeszélő csoport keretei 

A továbbképzés 12 hónapon keresztül havi egy alkalommal 3 x 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 tapasztalatot szerzett. 
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