
 
 

 

 

 

 

MRE Szeretetszolgálati Iroda 

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény 

„… a ti hitetek mellé ragasszatok jócselekedeteket, a jócselekedet mellé tudományt…” 2 
Pét 1,5 

 

 

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

 
 

www.redifi.hu 
 
 

1146 Budapest, Hungária krt. 200. 
�: +36- 1/273-0450, Fax: +36- 1/460-0747 

E-mail: felnottkepzes@reformatus.hu 
Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00763-2008 
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2016 



2 

 

 

KREDITPONTOS 

SZOCIÁLIS 

TOVÁBBKÉPZÉSEINK 

Idősek gondozása, ápolása 

• Élet az élet végén - Hospice szemlélet, gyakorlat az időskori ellátásban T 50 pont 
• Demenciában szenvedők gondozása geriátriai szempontból T 45 pont 
Fogyatékkal élők gondozása 

• Fogyatékkal élők szociális ellátásának komplexitása T 30 pont 
• Fogyatékos személyek és családjaik szolgálatában – A segítők segítése S 30 pont                                                                                            
• A foglalkozási stressz kezelése a családi napközikben, a fogyatékos 

intézményekben és a bölcsődékben, különös tekintettel a fogyatékos 
gyermek ellátása 

T 43 pont 

• „Ismerj meg a művészeteken keresztül!”- művészetek alkalmazásának 
lehetősége a fogyatékkal élők intézményeiben T 30 pont 

• Fogyatékos személyekkel foglalkozók ismereteinek és attitűdjének 
megújítása, burn out prevenció S 30 pont 

• Hivatásszemélyiség gondozása, mentálhigiénés ismeretek bővítése, a 
segítői szerepviselkedés fejlesztése az ápoltak minőségi ellátásáért S 25 pont 

• Hogyan működtessünk fejlesztő iskolát? T 50 pont 
• Szervezetfejlesztés szociális intézményekben I. - államilag akkreditált 

képzés! T 30 pont 

Szenvedélybetegek rehabilitációja 
• A Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon 25 éves Jubileumi Konferenciája  

2012. márc. 29. K 5 pont 

• Nyílt Nap a ráckeresztúri Drogterápiás Otthonban 2012. máj. 22. K 5 pont 
• Válaszutak a szenvedélybetegek ellátásában 2012. szept. 19. K 5 pont 

Gyermekek, családok segítése  
• Tanítható-e a vérszerinti szülő? – Tények – Készségek – Eszközök a 

gyermekvédelemben T 30 pont 

• Családi szocializáció, családi krízisek a gyakorlatban T 40 pont 
További témáink 
• EGT, Európai Gondozási Tanúsítvány megszerzésére felkészítő 

továbbképzés T 40 pont 

• Konfliktus, konfliktuskezelés T 30 pont 
• Közelebb az emberhez. Bevezetés az ellátottak mentális és lelki 

segítségnyújtásához T 43 pont 

• „Amikor a terheimtől roskadozom…” A  kiégés megelőzése, felismerése és 
legyőzése T 30 pont 

• A segítő személyiségének, kompetenciáinak fejlesztése tapasztalati tanulás 
útján S 30 pont 

• Családi kapcsolataink helyreállításának szerepe a gondozásban S 30 pont 
• Szupervízió S 30 pont 
• Teamvezetés, teamfejlesztés T 44 pont 
• Egészségügyi ismeretek a szociális intézményekben T 40 pont 

• A szociális munka és a minőség irányítás kapcsolata szociális 
intézményekben 

T 40 pont 
Távoktatás 

• Ráció – generáció – degeneráció, avagy melyik korosztály téved 
nagyobbat? 2012. ápr. 12-13. K 7 pont  

EGT VIZSGA 
EURÓPAI GONDOZÁSI 
TANÚSÍTVÁNY 

Európa 15 országában elismert, egységes a követelményrendszeren alapuló tanúsítvány a 
szociális gondozó és ápoló területen. Szociális kreditpontos felkészítő képzés valamint 
személyes és on-line vizsgázási lehetőségek. 

OKJ-S KÉPZÉSEINK • Szociális gondozó és ápoló 
• Fogyatékossággal élők gondozója 



3 

 

 

TÁVOKTATÁS /  
E-LEARNING 
 
http:// 
tavoktatas.mindenkinek.net 

• A szociális munka és a minőség irányítás kapcsolata szociális intézményekben T 40 pont 
• Angol tanfolyam 

o Alaptól középfokig 
o Keresztény angol 
o Üzleti angol 

• Német tanfolyam - alaptól középfokig 
• Spanyol tanfolyam - alaptól középfokig 
• Informatikai tanfolyam  

o ECDL Start+ 
o ECDL Full+ 
o Weblapszerkesztés 

EGYHÁZI 
KÉPZÉSEINK 

• Családi-kör vezető képzés (REFISZ-szel, RMK Házasság- és Családsegítő Szolgálatával, 
és a Bibliai Házassággondozó Szolgálattal) 

• Református ifjúsági csoportvezető képzés 
• Bevezetés a református intézményes diakóniába  
• KüldetésBeLépő - Bibliai alapú személyiségfejlesztés és életút-tervezés 

EGYÉB KÉPZÉSEINK: 
 

- csoportvezetői 
- angol  
- informatika 
- más témák 

• Játékszervező tréning - államilag akkreditált képzés!  
• Az élménypedagógia gyakorlata a különböző korosztályokban  
• A játék kortalan – élménypedagógia az idős korosztályban 
• Manókirály birodalma - Óvódás és kisiskolás gyermekek szociális 

kompetenciafejlesztése az élménypedagógia módszerével 
• A dramatikus hittanoktatás ifjúsági- és gyermekmunka alapjai 
• Felnőttképzési csoportvezető - államilag akkreditált képzés!  
• Nevelőszülő képzés: Döntés előkészítő tréning, Nevelőszülői tanfolyam 
• Hogyan tudsz nekem segíteni? – fogyatékosok szemével  
• Időgazdálkodás tréning 
• Angol nyelvoktatás – kezdőtől középfokú nyelvvizsgáig 
• Webdesigner – HTML és CSS 
• Webdesigner – Adobe Photoshop 

 
 

KOLLEGÁINK ELÉRHETŐSÉGEI
 

Felnőttképzési vezető: 
Szabó Anna 
+ 36 30-639-5373 
szabo.anna@reformatus.hu 
 
Marketing, pályázatok: 
Farkas Györgyi 
+36 30-304-5548 
farkas.gyorgyi@ reformatus.hu 
 

Oktatásszervezés: 
Szociális, egyházi, egyéb képzések: 
Gáspár Nóra 
+36 30-871-1984 
felnottkepzes@reformatus.hu 
 
OKJ, távoktatásos képzések: 
Kajári Ferenc 
+36-30-639-5373í 
oktatasszervezo@reformatus.hu 
 

Ha szeretne folyamatosan értesülni újonnan meghirdetett képzéseinkről, szeretettel 
ajánljuk hírlevelünket, melyre honlapunkon iratkozhat fel: 

www.redifi.hu  
 

Címünk: 
1146 Budapest, Hungária krt. 200. 

Tel: +36 1 273-0450, fax: +36 1 460-0747 
Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00763-2008 
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2016 
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Református Felnőttképzés 

� 2008. november 19-én a Magyarországi Református Egyház zsinata elfogadta a MRE 
Szeretetszolgálati Iroda felnőttképzési terveit 

�  2009. május 20-án akkreditációt nyert az intézmény 
 
Missziónk: 
Diakóniai intézményünk célja, hogy a változó világban felmerülő valós problémákra és igényekre 
keresztyén értékek mentén adjunk választ. Képzéseink és programjaink során fontosnak tartjuk a lelkiség 
és lelki támogatás mellett a minőséget és a szakmaiságot. Egyházi képzéseink célja, hogy a gyülekezeti 
tagokat, családokat és a gyülekezeteket erősítsük, segítsük. Kiemelt feladatunknak érezzük az idősek, 
fogyatékkal élők és szociálisan rászoruló felnőttek és gyermekek támogatását gondozóik és családtagjaik 
(tovább)képzése által. 
 
Küldetésünk: 
Isten által ránk bízott feladatok elvégzése: 

�  új munkatársak képzése 
�  régi munkatársak lelki feltöltődése, szakmai fejlődése 
� gyülekezetek, tagjaik, családok erősítése 
� szociálisan rászorulók segítése 

 
Képzési lehetőségek: 

� kreditpontos szociális továbbképzések 
� OKJ-s képzések 
� egyházi képzések – egyházunknál elfogadott nem akkreditált képzések 
� Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által akkreditált, államilag elismert képzések 
� távoktatás: http://tavoktatas.mindenkinek.net 
� EGT (Európai Gondozási Tanúsítvány) vizsgaközpont 

 
Kiket oktatunk: 

� egyházi, önkormányzati és civil fenntartású szociális intézmények munkatársai és vezetői 
� idős szak-és alapellátások 
� fogyatékos otthonok 
� támogatószolgálatok  
� gyermekvédelmi szakszolgálatok 
� családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok 
� hajléktalan ellátás 
� bölcsődék, óvodák 

� iskolák munkatársai és vezetői  
� gyülekezeti csoportok vezetői, lelkészei 
� önkéntesek 
� nevelőszülők 
� vállalati szféra 

 
Referenciáink: 
Az elmúlt három év során 264 református, más felekezeti, önkormányzati és civil szociális intézmény 1200 
dolgozóját képeztük tovább 16 témakörben. Ezen kívül több mint 870 magánszemély vett részt további 
képzéseinken. 2012 júniusában indítottuk el a 140. képzési csoportunkat. Eddig 38 helyszínen oktattunk 
országszerte (térkép). 

BEMUTATKOZUNK 
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Távoktatás/ e-learning: 
- a tanulónak nem kell órákat látogatni, utazni, rugalmas időbeosztásban otthon, kedvenc foteljükben tanulnak 

munka mellett 
- interneten keresztül elérhető speciális módon szerkesztett oktatócsomagokból, segédanyagokból tanul tanulási 

útmutatók alapján 
- a tanárral interneten keresztül lehet konzultálni megadott időpontokban 
- szakmai képzések esetén személyes konzultációkat is tervezünk 
- egyes anyagrészeket ellenőrző feladatlapok zárják, melyek segítségével felmérhető, hogy milyen anyagrészeket 

érdemes átismételni 
- azoknak ajánljuk, akik rendelkeznek kellő motivációval az otthontanuláshoz 

Továbbképzés 
címe 

A képzés célja Célcsoport 
Óraszám, 
ütemezés 

Oktatók 

 
Alapfokú 
számítógépes 
tanfolyam 
 
ECDL Start+ 
 

ECDL Start vizsgára 
való felkészülés 
 
Témakörök: 
- Alapismeretek 
- Operációs rendszerek 
- Internet és 

kommunikáció 
- Szövegszerkesztés 
- Prezentáció készítés 

Akik munkaidő kímélő módon 
szeretnének megismerkedni a számítógép 
használatával, a következő témák 
rejtelmeivel: 
e-mail írás, levelek-körlevelek 
szerkesztése és nyomtatása, színes 
prezentációk készítése és bemutatása, 
mapparendszer kialakítsa, vírusirtó 
használata, interneten keresés és 
tartalmak lementése, matematikai 
műveleteket is tartalmazó táblázat 
alkotása és grafikon készítése 

140 óra 
 
20 hét 

Édes Péter, 
Édesné Joó 
Mária 

 
Alapfokú 
számítógépes 
tanfolyam 
 
ECDL full+ 
 

ECDL teljes (full) 
vizsgára való felkészülés 
Irodai szoftverek II: 
- Adatbázis-kezelés 

(access) 
- Szövegszerkesztés+ 

(word) 
- Táblázatkezelés+ 

(excel) 
+ Kiadványszerkesztés 
(publisher) 

Az ECDL Start anyagát már elsajátítók, 
akik meg szeretnének ismerkedni a 
következő témák rejtelmeivel: 
adatbázisok létrehozása és információk 
lekérdezése, magas színvonalú szöveges 
dokumentumok létrehozása, különféle 
elemzések elvégzése és annak grafikus 
megjelenítése, szép brosúrák és hírlevelek 
készítése 

140 óra 
 
20 hét 

Édes Péter, 
Édesné Joó 
Mária 

 
Weblap-
szerkesztés 

ECDL Webstarter 
vizsgára való 
felkészülés 
 
Témakörök: 
- Tervezés 
- Szerkesztő programok 
- Segédprogramok 

Saját honlap szerkesztésére vágyók, akik 
szeretnének megismerkedni a következő 
témák rejtelmeivel: 
weblap tervezése, weboldalak létrehozása 
HTML nyelv, űrlap és táblázat készítése, 
linkek és képek beillesztése, publikálás 
lehetőségei és törvényi szabályozásai 

50 óra 
 
7 hét 

Édes Péter, 
Édesné Joó 
Mária 

TÁVOKTATÁS / E-LEARNING 
TANULJON OTTHONRÓL 

hamarosan a http://tavoktatas.mindenkinek.net oldalon 
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Továbbképzés 
 címe 

A képzés célja Célcsoport A tanulás módja 

 
Angol 
kezdőtől  
közép szintig 
 

 

- szókincsfejlesztés 
- nyelvtani rendszerezés 
- íráskészség fejlesztés 
- olvasáskészség fejlesztés 
- hallás utáni szövegértés 

fejlesztése 
- a kiejtés gyakorlása 
- ismétlés 

- Középfok alatti nyelvtudással 
rendelkezik 

- Nyelvvizsgázni szeretne 
- Munkaidő-kímélő nyelvtanulási 

lehetőséget keres 
- Szeretné szókincsét, nyelvtudását 

fejleszteni 
- Fejlesztené számítástechnikai 

kompetenciáit, szeretné az internet 
nyújtotta anyanyelvi forrásokat 
használni nyelvtudása gazdagításához 

- on-line önálló tanulás 
otthon a „ReDiFI” on-
line interaktív 
tananyagain keresztül 
(olvasás, hallgatás, 
tesztek, dolgozatok)  

- hetente on-line 
konzultációs lehetőség 
nyelvtanárainkkal 
(tutorainkkal) 

 
Angol 
keresztyén angol 

Témakörök: 
- bibliai szövegek 
- egyházi szervezeti 

kifejezések 
- gyülekezet életével 

kapcsolatok kifejezések 

Egyházi tisztségviselők, gyülekezeti 
tagok, nyelvtanárok, akik egyházi 
témában előadást tartanak, fordítanak, 
tolmácsolnak, külföldi kapcsolatokat 
ápolnak 

- on-line önálló tanulás 
otthon a „ReDiFI” on-
line interaktív 
tananyagain keresztül 
(olvasás, 
feladatmegoldás, 
tesztek, dolgozatok)  

- on-line konzultációs 
lehetőség tanárainkkal 
(tutorainkkal) 

 
Angol 
üzleti angol 

Témakörök: 
- pénzügyek 
- marketing, reklám 
- kereskedelem 
- foglalkozások 
- szervezet, vezetés, 

változás 
- kultúrák 

Gazdasági területen tanulók, dolgozók, 
akiknek szüksége van a nyelvtudás 
megszerzésére 

- on-line önálló tanulás 
otthon a „ReDiFI” on-
line interaktív 
tananyagain keresztül 
(olvasás, 
feladatmegoldás, 
tesztek, dolgozatok) 

- on-line konzultációs 
lehetőség tanárainkkal 
(tutorainkkal) 

 
Német 
kezdőtől  
közép szintig 
 

 

- szókincsfejlesztés 
- nyelvtani rendszerezés 
- íráskészség fejlesztés 
- olvasáskészség fejlesztés 
- hallás utáni szövegértés 

fejlesztése 
- a kiejtés gyakorlása 
- ismétlés 

- Középfok alatti nyelvtudással 
rendelkezik 

- Nyelvvizsgázni szeretne 
- Munkaidő-kímélő nyelvtanulási 

lehetőséget keres 
- Szeretné szókincsét, nyelvtudását 

fejleszteni 
- Fejlesztené számítástechnikai 

kompetenciáit, szeretné az internet 
nyújtotta anyanyelvi forrásokat 
használni nyelvtudása gazdagításához 

- on-line önálló tanulás 
otthon a „ReDiFI” on-
line interaktív 
tananyagain keresztül 
(olvasás, hallgatás, 
tesztek, dolgozatok)  

- hetente on-line 
konzultációs lehetőség 
nyelvtanárainkkal 
(tutorainkkal) 

 
Spanyol 
kezdőtől  
közép szintig 

 

 

- szókincsfejlesztés 
- nyelvtani rendszerezés 
- íráskészség fejlesztés 
- olvasáskészség fejlesztés 
- hallás utáni szövegértés 

fejlesztése 
- a kiejtés gyakorlása 
- ismétlés 

- Középfok alatti nyelvtudással 
rendelkezik 

- Nyelvvizsgázni szeretne 
- Munkaidő-kímélő nyelvtanulási 

lehetőséget keres 
- Szeretné szókincsét, nyelvtudását 

fejleszteni 
- Fejlesztené számítástechnikai 

kompetenciáit, szeretné az internet 
nyújtotta anyanyelvi forrásokat 
használni nyelvtudása gazdagításához 

- on-line önálló tanulás 
otthon a „ReDiFI” on-
line interaktív 
tananyagain keresztül 
(olvasás, hallgatás, 
tesztek, dolgozatok)  

- hetente on-line 
konzultációs lehetőség 
nyelvtanárainkkal 
(tutorainkkal) 



 

 

 

IDŐSGONDOZÁS 

Továbbképzés 
címe 

A képzés célja A képzés tematikája Célcsoport Óraszám, 
ütemezés 

Oktatók Ár 

 
Élet az élet 
végén- Hospice 
szemlélet, 
gyakorlat az 
időskori 
ellátásban 
 
T 50 pont 
 
T-05-120/2011 
FAT: PLB-1706 
 
 

Elméleti és gyakorlati 
segítséget adunk az 
időskori ellátásban 
dolgozóknak a halál, 
szenvedés 
elfogadásához a 
haldokló ember 
segítéséhez. 

- A haldoklás fázisainak modelljei, a 
szenvedés összetevői, pszichológiai és 
lélektani ismeretek 

- Pszichés, alternatív segítségnyújtás a 
betegnek és családtagjainak, 
kommunikáció 

- Az önkéntesek szerepei, feladatai, 
lehetőségei 

- Személyes tapasztalatok és filmek 
megbeszélése és feldolgozása csoportosan 

- Viszonyom a halálhoz, az egyéni 
feldolgozás 

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
házi és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
támogató szolgálat; fogyatékos személyek 
nappali ellátása, bentlakást nyújtó ellátása; 
utcai szociális munka, hajléktalanok nappali 
ellátása, éjjeli menedékhelye, átmeneti 
otthona, bentlakást nyújtó ellátása; idősek, 
demensek nappali és bentlakást nyújtó 
ellátása; pszichiátriai betegek közösségi, 
nappali ellátása és bentlakást nyújtó ellátása; 
szenvedélybetegek közösségi, nappali és 
bentlakást nyújtó ellátása 

30 óra 
 

3 nap 

Gecse Attila, 
Tóth János 

20.000 
Ft/fő 

 
Demenciában 
szenvedők 
gondozása 
geriátriai 
szempontból 
 
T 45 pont 
 
T-05-107/2009 
FAT: PLB-1699 
 
 

A demenciában 
szenvedők és gondozóik 
segítése bio-pszicho-
szociális 
megközelítéssel, a 
mindennapi gondozási 
nehézségek komplex 
megoldási 
lehetőségeinek 
bemutatásával. 

- A mindennapi gondozási, ápolási 
nehézségek komplex megoldási 
lehetőségei, gyakorlati példákkal 

- A szellemi hanyatlás stádiumai 
- A demens személyek tünetei, bio-pszicho-

szociális szükségletei 
- A demens személyek viselkedésváltozásai, 

azok kezelésére 
- Kommunikáció az ellátottakkal, a 

szobatársakkal, a hozzátartozókkal 
- A demens betegek gondozása, ápolása 

 
 
 
 
 
 

Házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtásban, Idősek klubjában, 
demens személyek nappali intézményében, 
támogató szolgálatnál, idősek bentlakást 
nyújtó intézményeiben dolgozók 

30 óra 
 

3 nap 

Kovács 
Katalin, 
Szanyi 
Martina, 
Keglevichné 
Dr. Urbanics 
Kinga 

25.000 
Ft/fő 

KREDITPONTOS SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉSEINK 
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FOGYATÉKOSOK GONDOZÁSA 

Továbbképzés 
címe 

A képzés célja A képzés tematikája Célcsoport Óraszám, 
ütemezés 

Oktatók Ár 

 
Fogyatékkal élők 
szociális 
ellátásának 
komplexitása 
 
T 30 pont 
 
T-05-118/2009 
FAT: PLB-1704 
 
 

A képzés bemutatja 
szociális szférában 
dolgozó 
szakembereknek a 
fogyatékkal élők 
szükségleteit, velük való 
bánásmód alapelveit, 
szociális, szomatikus és 
kommunikációs 
megsegítés lehetőségeit 

- A fogyatékosság megközelítései és annak 
konzekvenciái  

- Klinikai, szociális, intézményi, fejlesztési 
szemlélet  

- Személyiségfejlődés általános szükségletei 
és azok kielégítése, a megsegítés alapelvei, 
a tevékenység tanulás sajátosságai 

- A habilitáció és fejlesztés lehetőségei 
szociális intézményi keretek között: 
terápiás módszerek és gyakorlatok, 
fejlesztő gondozás, mindennapos 
tevékenységre nevelés, etetés terápia, bázis 
terápia 

- Individuális, bazális, alternatív és 
augmentatív kommunikáció 

- Mozgásállapot szinten tartásának, 
javításának alapvető feladatai, gyógyászati 
segédeszközök 

- Esélyegyenlőség elmélete és gyakorlata, 
fizikai és infokommunikációs 
akadálymentesítés 

Támogató szolgálatnál, fogyatékosok nappali 
intézményeiben, fogyatékosok bentlakásos 
intézményeiben dolgozók 

30 óra 
 

3 nap 

Győri Zsófia, 
Sarkadiné 
Koncz 
Nikoletta 

25.000 
Ft/fő 

A foglalkozási 
stressz kezelése a 
családi 
napközikben, a 
fogyatékos 
intézményekben 
és a 
bölcsődékben, 
különös 
tekintettel a 
fogyatékos 
gyermekek 
ellátására 
 
T 43 pont 
 
T-05-099/2010 
FAT: PLB-1703 
 
 

A résztvevők a 
mindennapokban és a 
szakmai munkájuk 
során egyaránt 
hatékonyabban 
legyenek képesek 
kezelni a munkahelyi 
stresszt. Megismerjék a 
stressz jelenségét, külső, 
belső okait, spontán 
megküzdési 
stratégiákat, elsajátítsák 
a tudatos megküzdés 
módjait az önismeret 
fejlesztésével és 
relaxációs technikák 
megismerésével.  

- A stressz elméletének alapjai, a munkahelyi 
stressz speciális jellege 

- A fogyatékosság és a gyermekvédelem jogi 
kérdései 

- Fogyatékossági alapismeretek különös 
tekintettel a gyermekkori sajátosságokra 

- Ellátotti jogok a családi napközikben, és a 
gyermekotthonokban 

- Stressz kezelési technikák egyénre szabott 
ismertetése, gyakorlása 

- Szerep meghatározások- kompetencia 
határok kijelölése 

- Esetmunka, egy választott eset 
feldolgozása, viselkedés-elemzés stressz 
szituációban, probléma érzékenység, 
reagálás, döntés, cselekvés 

Családsegítés, támogató szolgálat, 
fogyatékosok nappali intézménye, 
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, 
bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

30 óra 
 

3 nap 

Beszterczey 
András, 
Molnár 
István János, 
Naftz Katalin 

25.000 
Ft/fő 
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Továbbképzés 
címe 

A képzés célja A képzés tematikája Célcsoport Óraszám, 
ütemezés 

Oktatók Ár 

 
Fogyatékos 
személyek és 
családjaik 
szolgálatában – A 
segítők segítése 
 
S 30 pont 
 
S-05-137/2011 
FAT: PLB-1711 
 
 

Segítők személyes és 
szakmai 
kompetenciájának 
növelése a minőségi 
szolgáltatások 
fejlesztése érdekében 
tréning jellegű 
képzésen. Valamint a 
legfrissebb szakmai 
ismeretek, módszerek 
megismertetése.  

- Asszertív, azaz erőszakmentes 
kommunikációs készségek fejlesztése a 
kliensekkel, munkatársakkal, 
társintézményekkel és munkacsoportban 
történő kommunikációban 

- Önismereti tréning, személyiségfejlesztési 
tréning: érdeklődés, motiváció, 
munkaértékek, képességek-készségek, 
énkép, egyéni stílus, önismeret, 
társismeret, empátia, erősségeink, 
gyengeségeink, fejlődési irányok, 
célmeghatározás  

- Konfliktuskezelés: konfliktus felismerése, 
definiálása, megelőzés – elkerülés – 
megoldás 

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
családsegítés, támogató szolgálat; fogyatékos 
személyek nappali ellátása, bentlakást nyújtó 
ellátása; idősek bentlakást nyújtó ellátása; 
bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat, különleges, speciális 
gyermekotthon 

30 óra 
 

3 nap 

Boros 
Monika, 
Nyitrai Imre, 
Beszterczey 
András 

20.000 
Ft/fő 

„Ismerj meg a 
művészeteken 
keresztül!”- 
művészetek 
alkalmazásának 
lehetősége a 
fogyatékkal élők 
intézményeiben 
T 30 pont 
T-05-114/2009 
FAT: PLB-1710 

Különböző művészeti 
területek alkalmazása 
során a fogyatékkal élő 
személyek jobb 
megismerése, 
személyiségfejlesztése, 
kreativitásának 
fejlesztése, valamint az 
önkifejezés gyakorlása. 

- A fogyatékosság megközelítésének 
szemléletbeli különbözőségei  

- A zene terápiás hatása 
- Hangterápia alapjai 
- Az agyaggal való foglalkozás lehetőségei 

különböző fogyatékkal élők között 
- Az agyagozás gyakorlata halmozottan 

fogyatékos személyekkel 

Támogató szolgálatnál, fogyatékosok nappali 
intézményeiben, fogyatékos személyek 
bentlakást nyújtó intézményeiben dolgozók 

30 óra 
 

3 nap 

Győri Zsófia, 
Gulyás 
Edina, 
Gál Álmos 

25.000 
Ft/fő 

Fogyatékos 
személyekkel 
foglalkozók 
ismereteinek és 
attitűdjének 
megújítása, burn 
out prevenció 
 
S 30 pont 
 
S-05-135/2011 
FAT: PLB-1702 
 

Kiégés megelőzése a 
fogyatékos ellátásban. 
Szakmai megújulás. 
Hivatásszemélyiség 
megerősítése. Interaktív 
személyiségfejlesztő 
tréning. 

- különbözőségeink és azonosságaink, 
sztereotípiák 

- a fogyatékosság FNO gyógypedagógiai 
modellje 

- fogyatékosok esélyegyenlősége, hatályos 
jogszabályok megjelenése a napi 
munkában 

- a fogyatékosok és fogyatékosságok, 
kórképek tudományos és hétköznapi 
megnevezése 

- a résztvevők saját intézményének 
elemzése, fejlődési lehetőségek, megoldási 
sémák azonosítása, jó gyakorlatok átadása 

- a „jó segítő” elképzelt modellje 
- különféle fogyatékosságú személyek 

igényei és szükségletei, kommunikációs 
sajátosságai 

- énerősítő önreflexiók az értékek, attitűdök, 
személyes tulajdonságok és képességek, 
készségek mentén 

Támogató szolgálat, fogyatékos személyek 
nappali ellátása, fogyatékos személyek 
bentlakást nyújtó ellátása 

30 óra 
 

3 nap 

Polyák 
Terézia, Dr. 
Torda Ágnes 

25.000 
Ft/fő 
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Továbbképzés 
címe 

A képzés célja A képzés tematikája Célcsoport Óraszám, 
ütemezés 

Oktatók Ár 

 
Hivatásszemélyis
ég gondozása, 
mentálhigiénés 
ismeretek 
bővítése, a 
segítői 
szerepviselkedés 
fejlesztése az 
ápoltak minőségi 
ellátásáért 
 
S 25 pont 
 
S-05-136/2011 
FAT: PLB-1705 
 
 

Az intézmények 
szakdolgozóinak lelki és 
szakmai-módszertani 
megerősítése a minőségi 
betegellátás érdekében. 

- Segítő hivatások és jellemzőik, a segítővé 
válás / szakmai életút állomásai, segítő 
kapcsolatom stílusa 

- A segítői szerep-vállalás meghatározó 
lélektani motívumainak azonosítása 

- A segítő kapcsolati készségek gyakorlása, 
belső korlátaink felismerése 

- Időses és pszichiátriai betegek 
gondozásának, ellátásának specifikumai 

- Az intézményi normák, értékrend, 
környezeti elvárások és személyes 
preferenciák összeegyeztetése. 

- Esetfeldolgozások a mindennapi munkából 
- Az ápoltak csoportdinamikai jellemzői, 

gyakori reakciók felismerése, kezelése 
- A „kiterjesztett család” játszmáinak 

kezelése 
- A burnout szindróma, testi és pszichés 

tünetek azonosítása, öndiagnózis 

Pszichiátriai betegek gondozó otthona, 
rehabilitációs intézménye, támogató 
szolgálat, fogyatékos személyek nappali és 
bentlakást nyújtó ellátása 

30 óra 
 

3 nap 

Polyák 
Terézia, 
Dávid Tamás 

25.000 
Ft/fő 

 
Szervezetfejleszté
s szociális 
intézményekben  
I. 
 
T 30 pont 
 
T-05-116/2009 
FAT: PLB-1142 
 

A legfrissebb szakmai 
ismeretek, módszerek 
megismerése, hogy 
emberközeli, hatékony, 
európai színvonalú – 
bár inkább jobb – 
szolgáltatással 
könnyítsük meg a 
kliensek és családtagjaik 
mindennapjait. 

- A fogyatékos személyek ellátásában 
közreműködők személyes és szakmai 
kompetenciájának növelése az 
emberközeli, hatékony szolgáltatásért 

- Önismeret, társismeret, empátia  
- Kommunikáció, konfliktuskezelés, 

problémamegoldás  
- Célmeghatározás, teljesítmény és motiváció 

kapcsolata  
- Csoport kultúra, szervezeti kultúra  
 

Házi és jelző-rendszeres házi 
segítségnyújtásban dolgozók, 
családsegítéssel foglalkozók, fogyatékos 
személyek otthona, támogató szolgálata, 
nappali ellátása, idősek otthona, nappali 
ellátása, pszichiátriai betegek gondozó 
otthona, rehabilitációs intézménye, 
szenvedélybetegek rehabilitációs 
intézményei, családok átmeneti otthonában, 
nevelőszülői hálózatnál, gyermekotthonban, 
területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál 
dolgozók, szociális konyhában vagy 
népkonyhában, utcai szociális munkásként, 
nappali melegedőben, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményeiben, 
gyermekjóléti szolgáltatásban, bölcsődében, 
családi napköziben, helyettes szülői 
hálózatnál, gyermekek átmeneti otthonában 
dolgozók 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 óra 
 

3 nap 

Boros 
Monika, 
Nyitrai Imre 

25.000 
Ft/fő 
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SZENVEDÉLYBETEGEK REHABILITÁCIÓJA 

Továbbképzés 
címe 

A képzés célja A képzés tematikája Célcsoport Óraszám, 
ütemezés 

Oktatók 
Ár 

 
A Ráckeresztúri 
Drogterápiás 
Otthon 25 éves 
Jubileumi 
Konferenciája  
 
K 5 pont 
 
K-05-071/2011 
 

A nemzetközi és a hazai 
szakmapolitikai 
irányzatok áttekintése és 
összehasonlítása, és a 
hazai szakmai gyakorlat 
bemutatása. 

Drogstratégiák a nagyvilágban és 
Magyarországon. A Drogstratégia helye az 
egészségpolitikában. Kezelési szükségletek, 
lehetőségek – és nehézségek 
Magyarországon. Drogprevenció a 
gyakorlatban. Drogterápiás gyakorlatok 
Magyarországon. A ráckeresztúri 
Drogterápiás Otthon terápiás programja. 25 
év története képekben.  
 

Családsegítés; utcai szociális munka; 
hajléktalanok nappali ellátása, éjjeli 
menedékhelye, átmeneti otthona, bentlakást 
nyújtó ellátása; szenvedélybetegek közösségi, 
nappali és bentlakást nyújtó ellátása; 
gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek és 
családok átmeneti otthona, nevelőszülői 
hálózat, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

1 nap 
 

2012. 
márc. 29. 

Soltész 
Miklós, 
Müller Éva, 
Victorné 
Erdős Eszter, 
Dr. Koós 
Tamás, Dr. 
Szócska 
Miklós, Dr. 
Buda Béla, 
Dr. Vandlik 
Erika 

0 Ft/fő 

 
Nyílt Nap a 
Ráckeresztúri 
Drogterápiás 
Otthonban c. 
konferencia 
 
K 5 pont 
 
K-05-072/2011 
 

A ráckeresztúri 
Drogterápiás Otthon 
terápiás programjának, 
szemléletének és 
módszereinek élmény-
szintű megismertetése 

A szenvedélybetegség kialakulásának 
pszichopatológiája. A terápiás protokoll. 
Drogbetegek, szenvedélybetegek 
belgyógyászati elváltozásai és terápiás 
lehetőségei. A hozzátartozókkal végzett 
csoportos munka demonstrálása. 
Családtörténet feldolgozása  kreatív 
módszerekkel. Önismereti csoport: képekkel, 
dramatikus eszközökkel. Szorongásaink 
kezelése. Önkéntes szolgálati lehetőségek a 
református drogmisszióban. Empátia 
szeminárium. „Függő-híd” (utógondozó) 
csoport. Visszaesés-megelőzés.  

családsegítés; pszichiátriai betegek közösségi 
és nappali ellátása, bentlakást nyújtó ellátása; 
szenvedélybetegek közösségi és nappali 
ellátása, bentlakást nyújtó ellátása; helyettes 
szülői hálózat, gyermekek és családok 
átmeneti nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon 

1 nap 
 

2012.  máj. 
22. 

Dr. Sineger 
Eleonóra, 
Buzás István, 
Centgraf 
Károly, 
Zsindely 
Ferenc, Pálos 
Anna, 
Victorné 
Erdős Eszter, 
Gönczi 
Gábor, Dr. 
Bánovics 
Ilona 

0 Ft/fő 

 
Válaszutak a 
szenvedély-
betegek 
ellátásában c. 
konferencia 
 
K 5 pont 
 
K-05-070/2011 

Egy komplex ellátási 
lehetőség 
megismertetése a 
kapcsolatfelvételtől a 
társadalmi integrációig. 
 

A képzés során ismereteket kapnak hatékony 
kezelési stratégiákról a hozzátartozó, 
valamint a fiatalkorú kliensek ellátása 
területén. Az új eszközök megismerését 
interaktív technikák segítik, ezáltal az jobban 
beépül a jelenlévők eszköztárába. 
A résztvevőknek javul a szervezeti 
hatékonyságuk, a kommunikációjuk ezekkel 
a klienscsoportokkal kapcsolatban. 
Ismereteket szereznek speciális ellátási 
területekről, ott hatékonyan alkalmazható 
módszerekről, miközben önismeretük, 
empátiájuk is javul. 
 

A szenvedélybeteg ellátás területén dolgozó 
munkatársak, akik napi kapcsolatban vannak 
a fiatal szenvedélybeteg célcsoportoz tartozó 
kliensekkel, illetve közvetlen 
környezetükkel.  
Családsegítés; utcai szociális munka; 
hajléktalanok nappali ellátása, éjjeli 
menedékhelye, átmeneti otthona, bentlakást 
nyújtó ellátása; szenvedélybetegek közösségi, 
nappali és bentlakást nyújtó ellátása; 
gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek és 
családok átmeneti otthona, nevelőszülői 
hálózat, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

1 nap 
 

2012. 
szept. 19. 

Victorné 
Erdős Eszter, 
Selmeczi 
Lajos,  
Soós Dóra, 
Balogh 
Anna,  
Seres Ildikó 

0 Ft/fő 
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GYERMEKEK, CSALÁDOK SEGÍTÉSE 

Továbbképzés 
címe 

A képzés célja A képzés tematikája Célcsoport Óraszám, 
ütemezés 

Oktatók Ár 

 
Tanítható-e a 
vérszerinti szülő? 
– Tények – 
Készségek – 
Eszközök a 
gyermekvédelem
ben 
 
T 30 pont 
 
T-05-110/2011 
FAT: PLB-1715 

A családi szerepek 
felelevenítése,  a 
gyermekvédelemben 
alapellátásban dolgozó 
vér szerinti szülők 
kompetenciáinak ill. 
annak hiányának 
bemutatása. Megoldási 
stratégiák, eszköztár 
bővítés. 

- A családok szerepe a mai magyar 
társadalomban,  

- A családok működése, a szülői minta 
hiánya, a lélektani egyensúlyt elveszített 
családok élete 

- A gyermekek jogai és kötelezettsége 
témakörök találhatók 

- Szociokulturális hátrányok – állapot és 
problémafeltáró kutatás egy budapesti 
kerület gyermekjóléti központ 
klienskörében 

- Kompetens szülő a vér szerinti szülő? 
Készségek, képesség és attitűd a szülői 
feladatok ellátásában. Van, amit lehet 
tanulni, Szülők iskolája 

- Az egészséges fejlődés építőkövei – 
önbizalom, kötődés kialakulása, 
megalapozása, az érintés jelentősége 

- Milyen konzekvens jelenléttel és segítői 
szerepvállalással, „képessé tevéssel” 
tudunk segíteni? 

Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, 
bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 
gyermek-védelmi szakszolgálat, különleges, 
speciális gyermekotthon 

30 óra 
 

3 nap 

Lochmann 
Lászlóné, 
Lőwy-
Korponai 
Bereniké 

20.000 
Ft/fő 

 
Családi 
szocializáció, 
családi krízisek a 
gyakorlatban 
 
T 40 pont 
 
T-05-116/2011 
FAT: PLB-1698 

A kisgyermekekkel 
foglalkozó gondozónők 
ismereteinek bővítése a 
gyermekvédelemmel, 
krízissekkel 
kapcsolatban, majd 
azoknak gyakorlatba 
ültetése, azaz hogyan 
segíthetünk a 
családoknak különböző 
krízis helyzetekben. 
 

- Család fogalma, család típusok, 
életciklusok 

- Krízis fajtái, krízis folyamata, krízisben 
lévő egyén jellemzői, krízis lehetséges 
kimenetele, hatásmechanizmusok egy 
családterapeuta szemével 

- Tünetek felismerése, hogyan tárjuk fel a 
problémát, kérdezés technikák, mit 
tegyünk 

- Intézménylátogatás 
- Jelzőrendszer működése, gyakorlati 

megismerése 
- Jogszabályi háttér ismertetése 
- Gyakorlati nap: az elméleti ismeretek 

gyakorlatban való átültetése különböző 
szituációs gyakorlatok segítségével 

 
 
 

Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, 
bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

32 óra 
 

4 nap 

Pető 
Mihályné,  
Nagy 
Attiláné 
Kovács 
Ibolya 

20.000 
Ft/fő 
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TOVÁBBI TÉMÁINK 

Továbbképzés 
címe 

A képzés célja A képzés tematikája Célcsoport Óraszám, 
ütemezés 

Oktatók Ár 

 
A segítő 
személyiségének, 
kompetenciáinak 
fejlesztése 
tapasztalati 
tanulás útján 
 
S 30 pont 
 
S-05-140/2011 
FAT: PLB-1712 

Segítői viselkedési 
repertoár bővítése 
segítői folyamat és 
szituációba helyezés, 
esetfeldolgozás, 
szupervízió útján. 

- Segítői tevékenység, segítői magatartás 
- A segítő személyisége: érett illetve 

szindrómás segítő 
- A segítői tevékenység bibliai alapjai: 

diakónia és karitasz 
- Alapvető kompetenciák, készség és 

személyiségvonások a segítői munkában 
- A tapasztalati tanulás szerepe a segítői 

szocializációban 
- Önkéntesek a segítői tevékenységben 
- Stressz, kiégés és megküzdési stratégiák 
- Szakmai készség- és személyiségfejlesztés 

esetfeldolgozás és szupervízió útján 

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
házi és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, támogató szolgálat; fogyatékos 
személyek nappali ellátása, bentlakást nyújtó 
ellátása; utcai szociális munka, hajléktalanok 
nappali ellátása, éjjeli menedékhelye, 
átmeneti otthona, bentlakást nyújtó ellátása; 
idősek, demensek nappali és bentlakást 
nyújtó ellátása; pszichiátriai betegek 
közösségi, nappali ellátása és bentlakást 
nyújtó ellátása; szenvedélybetegek közösségi, 
nappali és bentlakást nyújtó ellátása, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi 
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes 
szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, 
családok átmeneti otthona, nevelőszülői 
hálózat, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, 
speciális gyermekotthon 

30 óra 
 

3 nap 

Fruttus 
István 
Levente, 
Hézser 
Gábor 

25.000 
Ft/fő 

 
Konfliktus, 
konfliktuskezelés 
 
T 30 pont 
 
T-05-109/2011 
FAT: PLB-1708 

A munkahelyen 
előforduló konfliktusok 
összetevőinek elméleti, 
gyakorlati elemzése, 
lehetséges megoldások, 
kezelési minták 
készségszintű átadása. 

- Kommunikáció alapjai: verbális és 
nonverbális kommunikáció, összhang vagy 
félreértés 

- Stressz szerepe a konfliktusok 
kialakulásában 

- A hatékony közlés jellemzői: Az asszertív, 
az agresszív és a szubmisszív 
viselkedésmódok elkülönítése 

- Saját konfliktuskezelési stratégia 
tudatosítása, a konfliktuskezelés folyamata 

- Személyes példák a szociális területről, 
tipikus példák, megoldások 
helyzetgyakorlatokon, szituációkon 
keresztül 

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
házi és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, támogató szolgálat; fogyatékos 
személyek nappali ellátása, bentlakást nyújtó 
ellátása; utcai szociális munka, hajléktalanok 
nappali ellátása, éjjeli menedék-helye, 
átmeneti otthona, bentlakást nyújtó ellátása; 
idősek, demensek nappali és bentlakást 
nyújtó ellátása; pszichiátriai betegek 
közösségi, nappali és bentlakást nyújtó 
ellátása; szenvedélybetegek közösségi, 
nappali és bentlakást nyújtó ellátása, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi 
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes 
szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, 
családok átmeneti otthona, nevelőszülői 
hálózat, gyermekotthon, területi gyermek-
védelmi szakszolgálat, különleges, speciális 
gyermekotthon 
 
 
 
 

30 óra 
 

3 nap 

Tóth János, 
Dr. Kocsev 
Miklós 

20.000 
Ft 
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Továbbképzés 

címe 
A képzés célja A képzés tematikája Célcsoport Óraszám, 

ütemezés 
Oktatók Ár 

EGT, Európai 
Gondozási 
Tanúsítvány 
megszerzésére 
felkészítő 
továbbképzés 
 
T 40 pont 
 
T-05-101/2011 
FAT: PLB-1688 

Felkészítés az európai 
szinten elismert 
bizonyítvány 
megszerzésére. 
Korszerű, a nemzetközi 
gyakorlatban is 
elfogadott és 
alkalmazott szakmai 
sztenderdeket 
megismerése. 

- A szociális gondozói munka értékei 
- Az Ön által segített személyek 

életminőségének fejlesztése 
- Kockázatkezelés 
- A szociális gondozói szerep megértése 
- Munkahelyi biztonság 
- Együttműködő (asszertív) és hatékony 

kommunikáció 
- A visszaélés felismerése és kezelése 
- Szakmai fejlődés 

Szociális étkeztetés, falugondnoki és 
tanyagondnoki szolgálat, házi és 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, támogató szolgálat; fogyatékos 
személyek nappali ellátása, bentlakást nyújtó 
ellátása; utcai szociális munka, hajléktalanok 
nappali ellátása, éjjeli menedékhelye, 
átmeneti otthona, bentlakást nyújtó ellátása; 
idősek, demensek nappali és bentlakást 
nyújtó ellátása; pszichiátriai betegek 
közösségi, nappali ellátása és bentlakást 
nyújtó ellátása; szenvedélybetegek közösségi, 
nappali és bentlakást nyújtó ellátása, 
gyermekjóléti szolgáltatás, házi 
gyermekfelügyelet, egyéb 

30 óra 
 

3 nap 

Beszterczey 
András, 
Nyitrai, 
Boros 
Mónika, 
Szabó Anna 

33.000 
Ft/fő 

Közelebb az 
emberhez. 
Bevezetés az 
ellátottak 
mentális és lelki 
segítségnyújtásá
hoz 
T 43 pont 
T-05-111/2011 
FAT: PLB-1709 

Mentális és lelki 
segítségnyújtáshoz 
szükséges alapismeretek 
továbbadása és 
elmélyítése az 
ellátottakkal foglalkozó 
dolgozók számára. 

- Kommunikáció és kommunikációs stílus 
- Segítő beszélgetés - mentálhigiénés és 

lelkigondozói alapismeretek elmélete 
- Esetek szupervíziós megbeszélése, pszicho- 

és bibliodramatikus feldolgozása 
- Interakció, azaz emberismeretre, 

önismeretre és problémaérzékenységre 
nevelés és reagálás a sikeres egymás 
közötti kommunikáció érdekében 

Ápoló-gondozó, családgondozó, klubvezető, 
szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, 
szociális munkás, szociális gondozó, ápoló, 
gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő; 
fejlesztő pedagógus, konduktor, 
gyógypedagógus, gyógytornász, mozgás 
terapeuta; munkavezető; szociális 
munkatárs, foglalkoztatás szervező, terápiás 
munkatárs 
 

30 óra 
 

3 nap 

Tóth János, 
Dr. Kocsev 
Miklós 

20.000 
Ft/fő 

 
Szupervízió 
 
S 30 pont 
 
S-05-138/2011 
FAT: PLB-1714 

A szakmai személyiség 
– mint „munkaeszköz” – 
védelmi eszközeinek 
megismerése, és a 
szupervíziós támogatás 
igényének kialakítása a 
szupervízió 
folyamatában. 

A szupervízió lényege, hogy egy facilitátor 
irányított kérdései segítségével konkrét 
szakmai tevékenységek csoportos 
átbeszélésén valamint átélt helyzetek 
elemzésén keresztül a résztvevők 
megtanulják a saját szokásaikat, 
viselkedésünket, hozzáállásunkat 
megváltoztatni, hogy egy hasonló szituációt 
jobban tudjanak megoldani. A szupervízió 
eszközével megtanulják saját tapasztalataik 
feldolgozását, önmaguk állandó 
továbbfejlesztését. 
- A szupervízió fajtái  
- A szupervízió, önismereti munka, 

pszichoterápia 
- Az esetmegbeszélő csoport és a 

szupervíziós csoport hasonlóságai, 
különbségei 

- A csoport- és team szupervízió célja, 
jellege, típusos alkalmazási területei 

Szociális étkeztetés, falugondnoki és 
tanyagondnoki szolgálat, házi és 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, támogató szolgálat; fogyatékos 
személyek nappali ellátása, bentlakást nyújtó 
ellátása; utcai szociális munka, hajléktalanok 
nappali ellátása, éjjeli menedékhelye, 
átmeneti otthona, bentlakást nyújtó ellátása; 
idősek, demensek nappali és bentlakást 
nyújtó ellátása; pszichiátriai betegek 
közösségi, nappali ellátása és bentlakást 
nyújtó ellátása; szenvedélybetegek közösségi, 
nappali és bentlakást nyújtó ellátása, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi 
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes 
szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, 
családok átmeneti otthona, nevelőszülői 
hálózat, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, 
speciális gyermekotthon 

30 óra 
 

3 nap 

Tyukodi 
László 

30.000 
Ft/fő 
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- A szupervíziós folyamat lépései 
Továbbképzés 

címe 
A képzés célja A képzés tematikája Célcsoport Óraszám, 

ütemezés 
Oktatók Ár 

 
„Amikor a 
terheimtől 
roskadozom…” 
A kiégés 
megelőzése, 
felismerése és 
legyőzése 
 
T 30 pont 
 
T-05-112/2009 
FAT: PLB-1707 

Burn Out - Kiégés 
ciklikus kialakulásának 
folyamatának 
megismerése. Saját 
helyzet bemérése. 
Készségszinten 
elsajátítható mentális, 
spirituális megoldások a 
kiégés megelőzésére, 
kezelésére. A segítő 
személyiség 
működésének, 
fejlődésének elősegítése. 

- A segítő személyisége, működése, 
fejlődésének elősegítése 

- Munkahelyi klíma 
- Burn Out - Kiégés ciklikus kialakulásának 

folyamata 
- „Hol tartok most?” saját helyzet bemérése 
- Kiégés megelőzése, spirituális, 

lelkigondozói szempontok alapján 

Házi és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés,  
idősek klubja, demens személyek nappali 
intézménye, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, támogató szolgálat, közösségi 
pszichiátriai ellátás, pszichiátriai betegek 
nappali és bentlakást nyújtó intézményei, 
fogyatékosok nappali és bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek nappali és 
bentlakást nyújtó intézményei, családok 
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat dolgozói 

30 óra 
 

3 nap 

Tóth János,  
Szentpály-
Juhász Imre 
Dr. Kocsev 
Miklós 

25.000 
Ft/fő 
 

 
A segítő 
személyiségének, 
kompetenciáinak 
fejlesztése 
tapasztalati 
tanulás útján 
 
S 30 pont 
 
S-05-140/2011 
FAT: PLB-1712 

Segítői viselkedési 
repertoár bővítése 
segítői folyamat és 
szituációba helyezés, 
esetfeldolgozás, 
szupervízió útján. 

- Segítői tevékenység, segítői magatartás 
- A segítő személyisége: érett illetve 

szindrómás segítő 
- A segítői tevékenység bibliai alapjai: 

diakónia és karitasz 
- Alapvető kompetenciák, készség és 

személyiségvonások a segítői munkában 
- A tapasztalati tanulás szerepe a segítői 

szocializációban 
- Önkéntesek a segítői tevékenységben 
- Stressz, kiégés és megküzdési stratégiák 
- Szakmai készség- és személyiségfejlesztés 

esetfeldolgozás és szupervízió útján 

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
házi és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, támogató szolgálat; fogyatékos 
személyek nappali ellátása, bentlakást nyújtó 
ellátása; utcai szociális munka, hajléktalanok 
nappali ellátása, éjjeli menedékhelye, 
átmeneti otthona, bentlakást nyújtó ellátása; 
idősek, demensek nappali és bentlakást 
nyújtó ellátása; pszichiátriai betegek 
közösségi, nappali ellátása és bentlakást 
nyújtó ellátása; szenvedélybetegek közösségi, 
nappali és bentlakást nyújtó ellátása, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi 
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes 
szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, 
családok átmeneti otthona, nevelőszülői 
hálózat, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat, különleges, 
speciális gyermekotthon 

30 óra 
 

3 nap 

Fruttus 
István 
Levente, 
Hézser 
Gábor 

25.000 
Ft/fő 

 
Egészségügyi 
ismeretek a 
szociális 
intézményekben 
 
T 40 pont 
 
T-05-100/2010 
FAT: PLB-1700 

A megváltozott 
jogszabály (a több mint 
négy órát meghaladó 
gondozási szükséglettel 
bekerülő lakók) miatt 
megnövekvő, és 
megváltozott gondozási, 
ápolási feladatok 
elvégzéséhez szükséges 
ápolási illetve 
szakápolási feladatok 
felfrissítése és az új 

- A decubitus korszerű ellátása 
- Az idős, elesett ápolás-gondozásra szorult 

idős emberek ellátása intézményi keretek 
között 

- A gondozási szükséglet felmérésének 
jelentősége  
Az ápolási dokumentáció vezetése 

- A cukorbetegek korszerű ellátása, kezelése  
 

Házi és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
támogató szolgálat,                        
fogyatékos személyek nappali és bentlakást 
nyújtó intézménye; idősek klubja, idősek, 
demensek nappali ellátása, bentlakást nyújtó 
ellátása; pszichiátriai betegek nappali 
ellátása, bentlakást nyújtó ellátása; 
szenvedélybetegek nappali és bentlakást 
nyújtó ellátása 

30 óra 
 

3 nap 

Dr. Dajkáné 
Szarvák 
Anna, 
Kökényné 
Varga Éva 

25.000 
Ft/fő 
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eljárások bevezetése. 
Továbbképzés 

címe 
A képzés célja A képzés tematikája Célcsoport Óraszám, 

ütemezés 
Oktatók Ár 

 
Családi 
kapcsolataink 
helyreállításának 
szerepe a 
gondozásban 
 
S 30 pont 
 
S-05-139/2011 
FAT: PLB-1697 

A gondozó családi 
kapcsolatai a helyére 
kerüljenek, hogy a 
segítő személyisége 
változzon, 
kiegyensúlyozottabban 
tudjon a rájuk bízottakra 
figyelni. 

- A szüleinkkel, nagyszüleinkkel való 
kapcsolat, mely meghatározza 
értékrendszerünket, viselkedésünket, 
párunk megválasztását, minden más 
szeretetünket, még ha ez nem tudatosan 
történik 

- Az érzelmi kapcsolatban akkor is jelen van, 
ha már nem élnek, vagy soha nem 
találkoztunk velük vagy kimondottan 
ellenséges a kapcsolatunk.  

- A szüleink, nagyszüleink iránti szeretet 
helyreállítása, a szeretet gyakorlásának 
egyéni formái pl. a jókívánságokkal teli ima 

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
házi és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, támogató szolgálat; fogyatékos 
személyek nappali és bentlakást nyújtó 
ellátása; utcai szociális munka; hajléktalanok 
nappali ellátása, éjjeli menedékhelye, 
átmeneti otthona, bentlakást nyújtó ellátása; 
idősek, demensek nappali ellátása, bentlakást 
nyújtó ellátása; pszichiátriai betegek 
közösségi, nappali és bentlakást nyújtó 
ellátása; szenvedélybetegek közösségi, 
nappali és bentlakást nyújtó ellátása; 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi 
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes 
szülői hálózat, gyermekek és családok 
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat, különleges, speciális 
gyermekotthon 

32 óra 
 

4 nap 

Szabó 
Gabriella, 
Szabó Anna 

20.000 
Ft/fő 

 
Teamvezetés, 
teamfejlesztés 
 
T 44 pont 
 
T-05-115/2011 
FAT: PLB-1716 

Team, azaz 
munkacsoport 
kialakításának, 
fejlesztésének korszerű, 
gyakorlatias ismerete, 
mely által rendszerezett 
tudás nyerhető és 
tapasztalati tanuláson 
alapuló helyzetekben 
fejlődik az egyén 
kompetenciája és 
szakmai személyisége. 

- Alapfogalmak: egyén, szocializáció, társas 
kapcsolatok, munkacsoport team, szervezet 
stb. 

- Teamtagok és teamvezető – 
szerepelőírások, kompetenciák és 
személyiségvonások feltárása 

- A hatékony teamvezetés kérdései, 
motiváció a teamben 

- Kommunikáció és konfliktuskezelés, 
kérdései a csoportmunkában 

- Az együttmunkálódás teológiai alapjai 
diakóniai ill. a caritas szervezetekben, 
spirituális alapvetés 

- Tapasztalati tanulás, esetfeldolgozás, 
szupervízió, mint a teamfejlesztés eszközei 

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
házi és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, támogató szolgálat, fogyatékos 
személyek nappali és bentlakást nyújtó 
ellátása; utcai szociális munka; hajléktalanok 
nappali ellátása, éjjeli menedékhelye, 
átmeneti otthona, bentlakást nyújtó ellátása; 
idősek, demensek nappali ellátása, bentlakást 
nyújtó ellátása; pszichiátriai betegek 
közösségi és nappali ellátása, bentlakást 
nyújtó ellátása; szenvedélybetegek közösségi, 
nappali és bentlakást nyújtó ellátása, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi 
napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes 
szülői hálózat, gyermekek és családok 
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat, különleges, speciális 
gyermekotthon, egyéb 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 óra 
 

3 nap 

Fruttus 
István 
Levente, 
Hézser 
Gábor 

25.000 
Ft 
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Továbbképzés 

címe 
A képzés célja A képzés tematikája Célcsoport Óraszám, 

ütemezés 
Oktatók Ár 

 
A szociális 
munka és a 
minőség 
irányítás 
kapcsolata 
szociális 
intézményekben 
 
T 40 pont 
 
T-05-121/2011 
FAT: PLB-1713 
 
TÁVOKTATÁS 
www.eold.hu-n 

A kliens központú 
minőségi szolgáltatás 
tervezése és 
végrehajtása, a 
megelőzés és a 
helyesbítő intézkedések 
megtétele a gondozási 
munka folyamán. 

- Minőség a szociális szolgáltatásokban: 
előzmények, háttér, az ellátórendszer 
helyzete, a minőség fogalma 

- Minőségi modellek: szabványok által 
meghatározott minőség, a szakértői 
értékelésben megjelenő minőség, 
párbeszédben kikristályosodó minőség, 
SZIA, CAF, EFQM modell 

- Elemzés: mikrokörnyezeti, beszállítók, 
vevők, piacra lépő új versenytársak, 
helyettesítő termékek, meglévő 
versenytársak 

- A vezetőség felelősségi köre: gazdálkodás 
az erőforrásokkal, a szolgáltatás folyamata, 
mérés, elemzés, fejlesztés 

- Gyakorlati példák minőségügyi helyzet 
felmérő kérdőívek 

Házi és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
támogató szolgálat; fogyatékos személyek 
nappali és bentlakást nyújtó ellátása; utcai 
szociális munka; hajléktalanok nappali 
ellátása, éjjeli menedékhelye, átmeneti 
otthona, bentlakást nyújtó ellátása; Idősek, 
demensek nappali és bentlakást nyújtó 
ellátása; pszichiátriai betegek közösségi, 
nappali és bentlakást nyújtó ellátása; 
szenvedélybetegek közösségi, nappali, 
bentlakást nyújtó ellátása; 

30 óra 
 

max. 3 
hónap 

 
táv-

oktatás-
ban 

Kovács 
Katalin, 
Jónyer 
Lajosné 

9.000 
Ft/fő 

 
Ráció – generáció 
– degeneráció, 
avagy melyik 
korosztály téved 
nagyobbat? c. 
konferencia 
 
K 7 pont 
K-05-056/2011 

A konferencia szépítés, 
eufémizmusok nélkül 
akarja bemutatni az 
ifjúsági kultúrák, 
kultuszok világát, a 
fiatalok életérzéseit, 
zenéit, ill. lehetővé tenni 
a kultúrák közötti 
találkozást. 

Az ifjúsági kultúrák sajátosságai, a gender 
kérdés, a nemi szerepek megváltozásáról, a 
posztmodern kor kihívásairól, és a 
megoldásokról. Generációk közötti 
különbség, kultúrák közötti feszültség. 
Legújabb kutatások eredményei. Play-back 
színház, kulturális blokk, spontán 
villáminterjúk. Az általunk megszólított 
ifjúsági kultúrák szemlélete, zenéi, 
szabadidős szokásai, életfilozófiái egy ún. 
„kultúrsarkokban”. 

Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, 
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

2 nap 
 

2012. ápr. 
12-13. 

Dr. Bagdy 
Emőke,  
Dr. Vekerdy 
Tamás, Dr. 
Hoyer Mária, 
Dr. Földi 
Rita, Dr. Tari 
Annamária, 
Ferenczi 
Zoltán 

0 Ft/fő 

EGT/ECC VIZSGALEHETŐSÉG 
+ Európai Gondozási Tanúsítvány/ European Care Certificate megszerzésére felkészítő továbbképzés 

Európa 15 országában elismert, egységes követelményrendszeren alapuló 
tanúsítvány a szociális gondozás területén. 2012-től indulnak a felkészítő képzések 
valamint személyes és on-line vizsgázási lehetőségek. 
96 kérdésből álló vizsga a szociális gondozás és ellátás területén minimálisan 
elvárható és európai szinten is egységes tudást kéri számon a következő témákban: 

1. A szociális gondozói munka értékei 
2. Az Ön által segített személyek életminőségének fejlesztése 
3. Kockázatkezelés 
4. A szociális gondozói szerep megértése 
5. Munkahelyi biztonság 
6. Együttműködő (asszertív) és hatékony kommunikáció 
7. A visszaélés felismerése és kezelése 
8. Szakmai fejlődés 

Hasznos a munkavállaló számára: 
- kétnyelvű, nemzetközileg elismert bizonyítványt kap 

Hasznos a munkáltató számára:  
- korszerű szemléletű tudás javítja az ellátás minőségét, valamint gyors tudásfelmérő 

eszközeként is szolgálhat 
Hasznos az intézményvezető, fenntartó, szakmapolitikus számára:  

- az eredmények összevethetőek egymással, a változások nyomon követhetőek 
Vizsga: Budapesten, on-line, 15 érdeklődő esetén kihelyezett vizsgázásra is van lehetőség 
Felkészítő képzés: szociális kreditpontos képzésként akkreditált 
Az egységes, emberi jogi megközelítésmódot képviselő követelményrendszer neve angolul: 
BESCLO (Basic European Social Care Learning Outcomes) 
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Továbbképzés 
címe 

A képzés célja A képzés tematikája Célcsoport Óraszám, 
ütemezés 

Oktatók Ár 

 
Szociális gondozó 
és ápoló 
 
OKJ-száma:  
33 762 01 0010 33 02 

 

A képzés célja olyan 
szakemberek képzése, akik 
képesek ápolási, gondozási 
alapfeladatokat ellátni, vezetik a 
gondozási, ápolási, fejlesztési 
terv és a rehabilitációs program 
dokumentációját, felmérik az 
idős emberek sajátos 
szükségleteit, idős emberek 
körében szociális gondozást 
végeznek, és végzik az 
idősgondozás adminisztrációját. 

1851-06 Gondozási-ápolási 
alapfeladatok 
1865-06 A sajátos 
szükségletek felmérésének 
feladatai az idős-ellátásban 
1866-06 Idős-gondozási 
feladatok 
1867-06 Az idősellátás 
adminiszt-rációja 

Intézményi dolgozók, akiknek szükségünk 
van végzettség megszerzésére.  
A következő területeken elhelyezkedni 
vágyók: 
- szociális étkeztetés 
- házi, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
- fogyatékos személyek otthona, támogató 

szolgálata, nappali ellátása 
- hajléktalanok éjjeli menedékhelye, átmeneti 

otthona 
- idősek otthona, nappali ellátása 
- pszichiátriai betegek gondozó otthona, 

rehabilitációs intézménye 
- szenvedélybetegek közösségi ellátása, 

gondozó otthona, rehabilitációs 
intézménye 

Jelentkezés feltétele: 
- a 10. évfolyam elvégzésével tanúsított 

iskolai végzettség abban az esetben, akik 
1998/1999 tanévben fejezték be az 
általános iskola 8. osztályát 

A korábban végzettektől általános iskola 8. 
évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai 
végzettség. 

1 év 
 
2 hetente péntek 
du., szombat 
+ gyakorlat 
(idős-otthon,  
kórházi sebészet 
és bel-gyógy.  
házi segítség-
nyújtás) 

Béres Imre 
Beszterczey 
András, 
Csató Angéla, 
dr. 
Harangozó 
Ildikó, 
Farkasné 
Farkas 
Gyöngyi, 
Lőwy-
Korponay 
Bereniké, Dr. 
Polai 
Bernadett, 
Szekeres 
Zsuzsanna, 
Szokoli 
Erzsébet, 
Tóth 
Zsuzsanna 

150.000 
Ft/fő 
+ 
vizsga-
díj 
40.000 
Ft/fő 

Fogyatékossággal 
élők gondozója 
 
OKJ-száma:  
33 762 01 0010 33 01 

A képzés célja olyan 
szakemberek képzése, akik 
képesek ápolási, gondozási 
alapfeladatokat ellátni, vezetik a 
gondozási, ápolási, fejlesztési 
terv és a rehabilitációs program 
dokumentációját, felmérik a 
fogyatékos emberek sajátos 
szükségleteit, a fogyatékos 
emberek körében szociális 
gondozást végeznek, és végzik a 
fogyatékos-gondozás 
adminisztrációját. 

1851-06 Gondozási-ápolási 
alapfeladatok 
1862-06 A fogyatékos ember 
szükségletei-nek felmérése 
1863-06 Fogyatékos emberek 
gondozása 
1864-06 A fogyatékosok 
ellátásának adminiszt-rációja 

Intézményi dolgozók, akiknek szükségünk 
van végzettség megszerzésére.  
A következő területeken elhelyezkedni 

vágyók: 
- házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 
- fogyatékos személyek otthona, támogató 

szolgálata, nappali ellátása 
- idősek otthona, nappali ellátása 
Jelentkezés feltétele: 
10. évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai 
végzettség. 

1 év 
 
2 hetente péntek 
du., szombat 
+ gyakorlat 
(fogy. 
otthon,  
kórházi sebészet 
és belgyógy,  
házi segítség-
nyújtás) 

Béres Imre 
Beszterczey 
András, 
Lőwy-
Korponay 
Bereniké,  
Szekeres 
Zsuzsanna, 
Tóth 
Zsuzsanna 
stb. 

150.000 
Ft/fő 
+ 
vizsga-
díj 
40.000 
Ft/fő 

OKJ-S KÉPZÉSEINK 



 

 

 
 

Továbbképzés 
címe 

A képzés célja Célcsoport Óraszám, 
ütemezés 

Oktatók 

Családi-kör 
vezető képzés 
 
REFISZ-szel, 
RMK Házasság- 
és Családsegítő 
Szolgálattal, 
Bibliai 
Házassággondozó 
Szolgálattal 

Fiatal házasoknak és 
családosoknak szervezett házi 
csoportok vezetőit készítjük 
fel. Központi témák a 
gyermeknevelési kérdések, 
életvezetési helyzetek 
megoldása, a hitbeli épülés és 
a keresztyén közösség 
megélése. 

Lelkipásztorok, diakónusok, 
gyülekezeti férfi és nő testvérek, 
házaspárok, akik családban élnek, 
külső és belső elhívásuk van 
gyülekezetük családjai felé 
 

60 óra 
  
1 hétvége,  
6 szombat 
 

Dr. Komlósi 
Piroska, 
Fodorné 
Ablonczy 
Margit, 
Dányi 
Zoltán,  
Dr. Pálhegyi 
Ferenc, stb. 

 
Református 
ifjúsági 
csoportvezető 
képzés  
 
FAT akkreditáció  
PL-3480 
 
Zsinati Ifjúsági 
Irodával közösen 

A résztvevő fiatalok 
elsajátítják azokat a 
kompetenciákat, melyeknek 
köszönhetően a saját 
gyülekezetükben hatékonyan 
tudnak élő ifjúsági közösséget 
és a közösség számára 
programokat szervezni és 
vezetni, e célok elérése 
érdekében forrást teremteni, 
konfliktusokat kezelni, 
fiatalokat megszólítani. 

Olyan 16-35 éves fiatalok, akik 
felelősséget éreznek egyházunk és a 
helyi közösségek jövője iránt, s 
ezért tevőlegesen is részt kívánnak 
venni ebben a szolgálatban. 

120 óra 
 
10 
alkalom  
 
péntek 
du., 
szombat 

Püski Lajos, 
Dr. Galsi 
Árpád,  
Dr. Komlósi 
Piroska, 
Kókai Nagy 
Viktor,  
Dr. Földi 
Rita, Fodorné 
Ablonczy 
Margit, 
Dányi 
Zoltán, stb. 

 
Bevezetés a 
református 
intézményes 
diakóniába 

A diakóniai szemlélet 
formálása a szociális 
ellátásban, annak érdekében, 
hogy munkatársaink 
érzékenyen tudjanak 
odafordulni a rájuk 
bízottakhoz. Tréning 
módszerrel megismerhetik a 
diakónia és egyházunk 
szimbólumait, a diakónia 
gyökereit, valamint a kiégés 
elleni védekezés módszereit.  

Újonnan induló református 
szolgálatok vezetői és munkatársai, 
valamint a már működő 
intézmények új munkatársai. A 
képzés hasznos a régebb óta 
szolgáló munkatársaknak 
csapatépítés céljából. 

1 nap Beszterczey 
András/ 
Victorné 
Erdős Eszter 

 
KüldetésBeLépő 

 
Bibliai alapú 
személyiségfejlesz
tés és életút-
tervezés 

A tréning alatt világos képet 
kap kompetenciáiról és főleg 
arról, hogy mi a legbelső 
motivációja. Ez alapján egy 
személyes jövőképet fog tudni 
kialakítani a saját jövőjére 
vonatkozóan. 

Hitoktatók, vallástanárok, 
lelkészek, gyülekezeti munkások, 
ifjúsági vezetők, vasárnapi iskolai 
tanítók, pedagógusok 

30 óra 
 
2*1,5 nap 
vagy  
3*1 nap 

Rátkay János 

EGYHÁZI KÉPZÉSEINK 
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Továbbképzés 
címe 

A képzés célja Célcsoport Óraszám, 
ütemezés 

Oktatók 

 
Játékszervező 
tréning 
 
FAT akkreditáció  
PL-5662 
 

A fiatalok elsajátítják azokat a 
kompetenciákat, melyeknek 
köszönhetően a saját 
környezetükben (gyülekezet, 
iskola) képessé válnak a 
tapasztalati tanulás, a játék és 
élménypedagógia 
módszerével fejleszteni a 
közösségben megszervezett 
rendezvényeket, valamint új 
rendezvényeket megtervezni 
és lebonyolítani, szolgálatba 
állítva e módszert a közösség 
céljainak minél könnyebb és 
jobb elérésére.  

Gyülekezeti és egyéb ifjúsági 
csoportok vezetői, teológus, 
hitoktató, tanító, pedagógus, 
szociális munkás, diakónus 
szakemberek, felsőfokú 
tanulmányaikat folytató hallgatók 
(teológus, hitoktató, tanító, 
pedagógus, szociális munkás, 
diakónus), gyermek és ifjúság 
segítők 

86 óra 
3x3 nap, 
+ 1 nap 

Surányi 
Zoltán, 
Szabó Anna 

 
Az 
élménypedagógia 
gyakorlata 
a különböző 
korosztályokban  
 

A játékszervező tréning 
folytatása, még több 
gyakorlási lehetőséggel. 
Képzésünkön tippeket kap, 
hogyan lehet játék, 
játékvezetés, elemzés közben 
tanulni; hogyan állítson össze 
gyakorlatsorokat korosztály-
specifikusan, 5-60 éves korig; 
hogyan dolgoztassa fel a 
gyakorlatokat a résztvevőkkel; 
milyen nehézségű feladatok 
(kihívási szint) segítik 
leginkább a tanulást; hogyan 
oldja meg a csoportvezetés 
során előforduló nehezen 
kezelhető helyzeteket 

- Aki használja a játékot, mint 
fejlesztő eszközt 
- Aki gyerekekkel, ifjúsággal, 
felnőttekkel foglalkozik 
munkaidejében vagy hobbiként 
- Aki szeretne fejlődni, gyakorlatot 
szerezni 
- Óvónők, pedagógusok, ifjúsági 
munkások, szociális munkások - 
bármilyen területről, lelkészek,  
hittanoktatók, csoportvezetők, 
önkéntesek, gyülekezeti munkások, 
stb. 
 

20 óra 
 
péntek 
du., 
szombat, 
vasárnap 

Surányi 
Zoltán, 
Szabó Anna 

 
A játék kortalan – 
élménypedagógia 
az idős 
korosztályban 

 A résztvevők a képzés során 
megtapasztalják mit jelent a 
középkorú és idősebb 
korosztályt játékokkal 
fejleszteni, pozitív 
cselekedetekre ösztönözni, 
játékokat tervezni, szervezni és 
vezetni. Maguk is játékokat 
próbálnak ki, felismerve 
pedagógiai alkalmazásuk 
lehetőségét. Megismerik az 
élménypedagógia elméleti 
hátterét és a foglalkozás 
tervezés alapvető szabályait  

Lelkészek, gyülekezeti munkások, 
szociális munkások, önkéntesek, 
idősgondozásban dolgozók, akik 
idős korosztállyal foglalkoznak 
gyülekezeti és idősotthoni 
környezetben. 

50 óra 
 
2x3 nap 

Surányi 
Zoltán, 
Szabó Anna 

 
Manókirály 
birodalma - 
Óvodás, kisiskolás 
gyermekek 
szociális 
kompetencia-
fejlesztése 
élménypedagógiá-
val 

A résztvevők a képzés során 
megtapasztalják mit jelent az 
óvodás, kisiskolás korosztályt 
játékokkal fejleszteni, pozitív 
cselekedetekre ösztönözni, 
játékokat tervezni, szervezni és 
vezetni. Maguk is játékokat 
próbálnak ki, felismerve 
pedagógiai alkalmazásuk 
lehetőségét. Megismerik az 
élménypedagógia elméleti 
hátterét és a foglalkozás 
tervezés alapvető szabályait. 

Szakmai gyakorlattal rendelkező 
óvodapedagógusok, pedagógusok, 
és ezzel a korosztállyal foglalkozó 
gyülekezeti munkatársak. 

50 óra 
 
2x3 nap  

Surányi 
Zoltán, 
Rákosi Réka 

EGYÉB KÉPZÉSEINK 
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Továbbképzés 
címe 

A képzés célja Célcsoport Óraszám, 
ütemezés 

Oktatók 

 
Nevelőszülő 
képzés  
 
1. rész: 
Döntés előkészítő 
tréning 

A résztvevők maguk ismerjék 
fel, hogy alkalmasak lesznek-e 
a helyettes szülői/ 
nevelőszülői feladatok 
ellátására. Ez után kerülhet sor 
a helyettes szülői és/vagy 
nevelőszülői képesítés 
megszerzésére. 

Református gyülekezeti háttérrel 
rendelkezők, akik gondolkodnak a 
helyettes szülővé, nevelőszülővé, 
illetve örökbe fogadó szülővé 
váláson 
 

28 óra 
 
7 alkalom 
 

Érdeklődését 
jelentkezését 
várja: 
Füzi Istvánné 
30-491-5041, 
fuzi.istvanne
@reformatus.
hu, 
a Magyar 
Református 
Gyermek-
védelmi 
Szolgálat és 
Nevelőszülői 
Hálózat 
koordinátora 

 
Nevelőszülő 
képzés  
 
2. rész: 
Nevelőszülő 
tanfolyam 

Olyan elméleti ismeretanyagra 
(pedagógiai, jogi, pszicholó-
giai, szociológiai, egészség-
ügyi stb.) és gyakorlati 
útmutatókra tesznek szert a 
résztvevők, melyek a helyettes 
szülői/nevelőszülői tevékeny-
ség folytatása során 
hasznosak. 

Református gyülekezeti háttérrel 
rendelkezők, akik döntés előkészítő 
tréning tanúsítványával 
rendelkeznek 
 
 

32 óra 
 
4 alkalom 
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Továbbképzés 
címe 

A képzés célja Célcsoport 
Óraszám, 
ütemezés 

Oktatók 

Angol tanfolyam 

 

Felkészítés kezdőtől az 
alapfokú és középfokú 
nyelvvizsga szintjére. 

Akinek fontos a nyelvtudás a 
tanulmányaihoz, munkahelyéhez 
vagy szeret nyelvet tanulni.  

6 db 60 
órás 
egymásra 
épülő 
tanfolyam 

Isaákné Rádi 
Nóra 

 
Webdesigner 
– HTML és CSS 
 

 

Témakörök: 
- a HTML nyelv alapjai 
- hivatkozások, keretek, 

táblázatok, felsorolások, 
listák és űrlapok 

- CSS stíluslapok, parancsok, 
kategóriák, dobozmodell 
(CSS BOX modell) és a 
grafika kapcsolata 

- optimalizálások, SEO és 
META elemek 

- oldalak feltöltése 

Magánszemélyek, akik szeretnének 
önállóan weblapot szerkeszteni, 
feltölteni és üzemeltetni, és akik 
rendelkeznek felhasználói szintű 
számítógép kezelési gyakorlattal 

72 óra 
 
18*4óra 

Ispán Imre 

 
Webdesigner  
– Adobe 
Photoshop 
 

 

Témakörök: 
- grafika, tervezés, tipográfia 

alapok 
- kijelölések, rétegek, 

maszkok, csatornák, 
retusálás, képjavítás, 
rajzolás, festés 

- vektorok, vektormaszkok, 
görbék, alakzatok, szűrők 

- 3D hatású képek, műszaki 
képek, térképek szerkesztése 

Magánszemélyek, akik szeretnének 
önállóan webes vagy egyéb 
látványterveket elkészíteni, 
szeretnék felismerni és korrigálni a 
fotózásban gyakran elkövetett 
hibákat, szeretnék megismerni a 
képtárolási elveket, tömörítési 
eljárásokat és rendelkeznek 
felhasználószintű számítógép 
kezelési-, és operációsrendszer 
ismeretekkel 

72 óra 
 
18*4óra 

Ispán Imre 

  

 
Időgazdálkodás 
tréning 

Már másnap reggeltől a 
munkában és a magánéletben 
is használható hatékony 
módszert adunk a hallgatók 
kezébe a célképzés, az 
idővonal használat, a 
priorizálás, a projektszemlélet 
megismerésén keresztül. 

Lelkészek, csoportok vezetői, 
oktatók, szervezők, akinek fontos, 
hogy be tudja osztani az idejét 

8, 16, 21 
óra 

Kósa Gyula 

 
Hogyan tudsz 
nekem segíteni? – 
fogyatékosok 
szemével 

Az értelmi, érzékszervi, 
mozgásszervi és halmozott 
fogyatékosság élő emberek 
mindennapjainak és segítésé-
nek sajátélmény alapuló 
megismerése. Lehetőség a 
jelnyelv megismerésére. 

Gyülekezetek, (gyülekezeti) 
iskolák, pedagógusok/oktatók, 
ifjúsági táborokban 
segítők/szolgálók, szociális 
intézmények vezetői/dolgozói 

5*1,5 óra 
=7,5 ó  
+ 
jelnyelv:
minimum 
5 alkalom 

Siketmisszió 
együttműkö-
désével 
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Szociális kreditpontos továbbképzések  
Idősek gondozása, ápolása 

 

Demenciában szenvedők gondozása geriátriai szempontból T 45 pont 

2012. okt. 16-18. 

Budapest 25.000Ft/fő 
 

  2012. nov. 13-15. 
 2012. dec. 11-13. 
 Élet az élet végén - Hospice szemlélet, gyakorlat az időskori 

ellátásban 
T 50 pont 2012. dec. 17-19. Budapest 25.000Ft/fő 

 
Fogyatékkal élők gondozása 

 
Fogyatékkal élők szociális ellátásának komplexitása T 30 pont 

2012. okt. 25-27. 
2012. nov. 29.-dec.1. 

Budapest 25.000Ft/fő 
 

Fogyatékos személyek és családjaik szolgálatában – A segítők 
segítése 

S 30 pont                                                                                            2012. szept. 19-21. Budapest 20.000Ft/fő 
 

Szervezetfejlesztés szociális intézményekben I. T 30 pont 2012. okt. 24-26. Budapest 25.000Ft/fő 
 

„Ismerj meg a művészeteken keresztül!”- művészetek 
alkalmazásának lehetősége a fogyatékkal élők intézményeiben T 30 pont 2012. nov. 15-17. Debrecen 25.000Ft/fő 

 
Fogyatékos személyekkel foglalkozók ismereteinek és attitűdjének 
megújítása, burn out prevenció S 30 pont 2012. okt. 10-12. Budapest 25.000Ft/fő 

 
A foglalkozási stressz kezelése a családi napközikben, a 
fogyatékos intézményekben és a bölcsődékben T 43 pont 2012. okt. 15-17. Budapest 25.000Ft/fő 

 
Gyermekek, családok segítése 

 
Családi szocializáció, családi krízisek a gyakorlatban T 40 pont 

2012. okt. 2-5. 
2012. okt. 16-19. 

Békéscsaba 
Budapest 

20.000Ft/fő 
 

Tanítható-e a vérszerinti szülő? Tények - készségek - eszközök a 
gyermekvédelemben 

T 30 pont 2012. okt. 15-17. Budapest 20.000Ft/fő  
  További témáink 
 

A szociális munka és a minőség irányítás kapcsolata szociális 
intézményekben 

T 40 pont  
Távoktatásban 
folyamatosan 

Budapest 9.000Ft/fő 
 

Konfliktus, konfliktuskezelés T 30 pont 2012. nov. 12-14. Budapest 25.000Ft/fő 
 

Közelebb az emberhez. Bevezetés az ellátottak mentális és lelki 
segítségnyújtásához 

T 43 pont 
2012. okt. 8-10. 
2012. nov. 28-30. 

Budapest 20.000Ft/fő 
 

„Amikor a terheimtől roskadozom…” A kiégés megelőzése, 
felismerése és legyőzése 

T 30 pont 2012. nov. 5-7. Budapest 25.000Ft/fő 
 

Szupervízió S 30 pont 2012. okt. 24-26. Budapest 30.000Ft/fő 
 

Egészségügyi ismeretek a szociális intézményekben T 40 pont 
2012. nov. 5-7. 
2012. dec. 10-13. 

Budapest 25.000Ft/fő 
 

Egyéb képzéseink  

Szociális gondozó és ápoló OKJ 
idei indulással (2012-től 
törvényváltozás!) 

igény szerint 
150.000Ft 
+40.000Ft 
vizsgadíj 

 

Családi-kör vezető 2012. okt. 6-tól havi 1 szombat Budapest 40.000 Ft/fő 
 

Angol – kezdőtől középfokú nyelvvizsgáig csoportindulás két hetente Budapest 39.000 Ft/fő 
 

Webdesigner - Adobe Photoshop 2012. okt. 8-tól hétfő, szerda du. Budapest 45.000 Ft/fő 
 

Webdesigner - HTML és CSS 2012. okt. 8-tól hétfő, szerda du. Budapest 45.000 Ft/fő 
 

Egyéb képzéseink  
ECDL Start+ 2012. okt. interneten 45.500 Ft/fő 

 
ECDL Full+ 2012. okt. interneten 45.500 Ft/fő 

 
Weblapszerkesztés 2012. okt. interneten 19.000 Ft/fő 

 
Angol – kezdőtől középfokú nyelvvizsgáig 2012. szept. 24-től interneten bevezető ár 

 
Német – kezdőtől középfokú nyelvvizsgáig 2012. szept. 24-től interneten bevezető ár 

 
Spanyol – kezdőtől középfokú nyelvvizsgáig 2012. szept. 24-től interneten bevezető ár 

 
Képzéseink érdeklődés esetén előre megbeszélt időpontban más helyszínre is kihelyezhetőek! 

Várjuk jelentkezését kollegáink elérhetőségein! 

AKTUÁLIS IDŐPONTJAINK 
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AMIT KÍNÁLUNK 

� korszerű szakmai ismeretek 
� tréning módszereket 
� kompetencia alapú tanulást 
� szakterületükön tapasztalt oktatókat 
� pályázatból finanszírozott képzések magvalósítását 
� szeretettel várjuk az egyházhoz nem kötődők jelentkezését is 

 

KÉPZÉSEINK TÉMAKÖREI 

� idősek gondozása 
� fogyatékosok gondozása 
� szenvedélybetegek segítése 
� gyermek és ifjúságvédelem, nevelőszülők képzése 
� egészségügy, mentálhigiéné 
� szociális kompetencia fejlesztés 
� intézmények létrehozása, vezetése 
� élménypedagógia  
� keresztény ifjúsági csoportok és családi körök vezetőképzése 
� nyelvtanfolyam távoktatásban 
� informatika tanfolyam távoktatásban 
� a nemzetközileg elismert EGT vizsgára felkészítés 

 
 

KÉPZÉSEINK HELYSZÍNEI 

� budapesti képző központunk 
� 15 fő felett vidéki intézménybe is kihelyezhetőek, 37 településen 

tartottunk eddig képzést országszerte református, más felekezeti, 
önkormányzati és civil szociális intézményekben 

� bizonyos képzéseink távoktatásban, otthonról is elérhetőek 


