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Képzési program tájékoztató adatlap 

 

Képzési program címe: 

Súlyosan halmozottan sérült (SHS) gyermeket nevelő szülőket támogató 

mentorszülő képzés 

 

Képzési program engedély száma: 

E-000892/2014/D006 

 

Képzési program célja: 

A képzés célja interaktív formában mentorokká képezni azokat a szülőket, akik a 

súlyosan halmozottan sérült (SHS) gyermekek nevelésében, gondozásában 

sajátélménnyel és tapasztalattal rendelkeznek, és akik a mentorképzést követően 

képesek lesznek kompetenciahatáraikon belül az SHS gyermekeket nevelő szülők 

mentális támogatására. 

 

Képzési program célcsoportja: 

súlyosan halmozottan sérült gyermekek nevelésében, gondozásában résztvevő szülők 

 

Képzési programba bekapcsolódási feltétel: 

 

Iskolai végzettség nem releváns 

Előzetesen elvárt ismeretek 

Bemeneti kompetenciák, 

kompetenciaelemek (ismeretek, 

készségek, attitűdök) 

 - A képzésbe való bekapcsolódás szempontjából 

előnyt jelent önkéntes, segítői tevékenység, 

sorstársakkal végzett tevékenység, önismereti 

munka, szülői képzésen való részvétel 

Egyéb feltételek Motivációs levél: 

- SHS gyermeket nevelő szülői, gondviselői 

tapasztalat bemutatása 

 

Képzési program óraszáma: 

 

 40 óra 

ebből 10 óra elmélet, 30 óra gyakorlat 

 

Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: 

A képzés során megszerezhető kompetenciák ismeret komponensét a fogalmak 

megismerése és megértése jelenti.  

 

A képzésen a résztvevők tudása gazdagodik a  

 tájékoztatás adása lehetőségeinek az ismeretében a jogi-és ellátórendszerrel, 

kapcsolatban (pl. a szociális juttatások köre, igénybe vehetősége, szakorvosok 

eszköz-felírási jogosultságai, az elérhető segítségek köre);  

 kapcsolatteremtés koordinálásában a mentorált és a támogató szervezetek, 

közösségek, személyek között; 

 a hálózati működés előnyeinek meg-és felismerésével kapcsolatban, megtalálja a 

saját helyét a segítő hálózatban. 

  

A résztvevők gyakorlati képességei az ismeretek alkalmazását, tevékenységekben 

történő megvalósítását teszik lehetővé. 
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A képzésen  

 a résztvevők képességei fejlődnek a sorstárs szülőkkel való kapcsolattartás 

hatékonyságára vonatkozóan; 

 kipróbálják, megélik a velük szemben alkalmazandó asszertív kommunikáció, az 

értő figyelem, az empátia, és az egyéni szükségletekhez igazított támogatás 

megadását igénylő gyakorlatokat; 

 a nehéz helyzetek megoldásához tapasztalatokat gyűjtenek a kommunikációs-

konfliktusos helyzetek kezelésére: stressztűrés-és kezelés, helyzetfelismerés, 

problémamegoldás; 

 a hitelességre, felelősségvállalásra, visszajelzés adás – kapására, 

együttműködésre való törekvés kiemelt szerepet kap a gyakorolt szituációs 

feladatokban. 

  

A kompetenciák attitűd elemei a szülők mentorálása területén megfogalmazódó értékek 

elfogadását, illetve az ezekhez való viszonyulást jelentik. 

 

A képzés lehetőséget teremt a résztvevőknek 

 pozitív és támogató, mentorláltja személyiségét tiszteletben tartó attitűd 

alkalmazására, 

 a mentorált szülőtársak aktivitásának igénylésére és tiszteletben tartására az 

együttműködésük során, a pozitív visszajelzések megfogalmazására és adására;  

 a nyitottság előnyeinek kipróbálására a problémák közös megoldására 

vonatkozóan; 

 a különböző vélemények megismerésére, a változó helyzetek sajátosságainak 

megismerésére és figyelembevételére;  

 a sajátjáétól eltérő álláspontok meghallgatására és figyelembe vételére, a vitás 

helyzetek konstruktív megoldására; 

 a saját mentori tevékenységének önreflektív elemzésére. 

 

 

A képzési program tananyagegységei 

1. Keretek és szerepek a mentori munkával kapcsolatban. 

2. Mentor-kompetenciák. Én, mint mentor.  

3. A mentor-szemlélete.  

4. Információk, információforrások jogi és szervezeti keretek. 

5. A mentori kommunikáció kulcsterületei. A mentori munka tervezése.  

6. Együttműködés, támogató önszerveződések. A Hálózat támogató ereje. 

7. A mentori munka folyamata, eszköztára – csoport tudástár, egyéni tudástár. 

 

Képzési program típusa: 

csoportos képzés 

 

Képzési programban résztvevők létszáma: 

maximum 16 fő 

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása: 

Önreflexió a képzés tapasztalatiról, érzésekről, a mentorszülői tervekről a képzés végén. 

 

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: 

Önreflexió a képzés tapasztalatiról, érzésekről, a mentorszülői tervekről a képzés végén. 

A képzés óraszámának 90%-án való részvétel, gyakorlati órákról a hiányzás nem 

megengedett. 

A tananyagegységek sikeres teljesítése. 
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A képzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: 

tanúsítvány 

 

 

A képzési programmal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken további 

információ kérhető, a képzési program megtekinthető személyes ügyfélfogadás 

keretében: 

 

Cím: 1138 Budapest, Váci út 191. 

Telefon: (1) 450-3239 

Fax: (1) 450-3235 

E-mail : felnottkepzes@fszk.hu 

 Web: http://fszk.hu 

 

 

Kérjük, hogy a személyes ügyfélfogadáshoz egyeztessen időpontot az FSZK Nonprofit Kft. 

Felnőttképzési Irodáján dolgozó munkatársakkal. 

 

 

http://fszk.hu/kepzesek/minosegiranyitasi-es-kepzesi-dokumentumok/

