SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
közleménye
a személyes gondoskodást végző személyek munkakörhöz kötött
továbbképzéseit tartalmazó jegyzék közzétételéről
A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000.
(VIII. 4.) SZCSM-rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (6b) alapján a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság az érvényes minősítéssel rendelkező munkakörhöz kötött továbbképzési programjainak a 2.
számú mellékletben meghatározott adatait a közlemény mellékleteként a honlapján és a Szociális Ágazati
Portálon folyamatosan közzéteszi.
A továbbképzési jegyzék minden továbbképzés esetén tartalmazza a minősítés érvényességi idejét. A
megjelentetett továbbképzések a továbbképzési jegyzékben szereplő feltételek mellett, a hatályos Rendeletnek
megfelelően szervezhetők.

1.

A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:

A program célcsoportja:

A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):

kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
Felismerés és támogatás – a kora
gyermekkori intervencióról
A továbbképzés célja a szociális ágazgatban
dolgozó szakemberek szemléletformálása, az
ágazaton belüli és az ágazatok közötti szakmai
kapcsolatok, szakmai együttműködés
fontosságának megértetése, elősegítése,
egységes szemlélet kialakítása. A továbbképzést
azoknak az alap- és szakellátásásban az
iskoláskor előtti gyermekekkel és családjaikkal
foglalkozó szakembereknek ajánljuk, akik a
mindennapokban az intézményi tartózkodás
alatt a kisgyermekekkel legtöbb időt töltik,
ugyanakkor tanulmányaik során nem, vagy csak
érintőlegesen tanultak a kora gyermekkori
intervencióról, illetve ismereteik eltérőek a
különböző életkorból, a középfokú végzettség
vagy szakképesítés megszerzésének idejéből
fakadóan is.
Gyermekjóléti alapellátások, Gyermekvédelmi
szakellátások
A szociális ágazatban dolgozó felsőfokú
végzettséggel nem rendelkező, a kora
gyermekkori intervencióban részt vevő, annak
érintettjeivel kapcsolatban álló szakemberek.
Gyermekjóléti alapellátás:
gyermekfelügyelő, gondozó, szakgondozó,
kisgyermeknevelő (bölcsőde, mini bölcsőde,
családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde),
szaktanácsadó (bölcsőde)
Gyermekvédelmi szakellátás:
nevelőszülő, gyermekgondozó,
kisgyermeknevelő

A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:
6 év alatti gyermekek
A szerezhető továbbképzési pontérték:
30
A program indításának tervezett időpontja: 2019.

A program időtartama
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

30 óra
Országosan, több helyszínen
Ingyenes
Kereki Judit
kereki.judit@csbo.hu
SZOC-Munk-CSBO-T-12/2018
2021. december 31.
2022. december 31.

-

-

2.

A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:

A program célja, tartalma, részletes
tematikája:

kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
A tipikus fejlődés jellemzői, az eltérő
fejlődésmenet figyelemfelkeltő jelei a korai
életkorban – ágazatközi együttműködést
segítő képzés
Az ágazatközi együttműködést és a kora
gyermekkori intervenciót fókuszba helyező
tanfolyamunk a szociális alapszolgáltatásokban,
a gyermekjóléti alapellátásban és
szakellátásban dolgozó szakembereket célozza.
Olyan elméleti és gyakorlati ismereteket
szeretnénk a szociális szakemberek számára
átadni, melyek segítik a születéstől az iskolába
lépésig tartó életszakaszban lévő gyermekekkel
és családjaikkal végzett szociális segítő
tevékenységet. A perinatális időszaktól az
iskolába lépésig számtalan olyan tipikus és
atipikus fejlődési fókuszpont van, melyek
felismerése fontos az egyéni esetkezelés és a
családokkal végzett szociális munka során. A
rendszerszemléletű segítői munkát támogatja,
hogy a pedagógiai és gyógypedagógiai
szakmaterületek kifejezéseit megismerjék a
szociális szférában dolgozók, valamint rálátást
kapjanak az intézmények működésére,
specialitásaikra és felismerjék a kapcsolódási
lehetőségeket. A bentlakásos képzésen a kora
gyermekkori intervenció más szakterületén (pl.:
gyógypedagógusok, pszichológusok,
pedagógusok, védőnők, gyermekorvosok)
dolgozó szakemberek is részt vesznek, így
lehetőség nyílik a gyermeki fejlődésmenet
komplex megközelítését segítő szakmaközi
párbeszéd, közös nyelv kialakítására.

A program célcsoportja:

Szociális alapszolgáltatások területén;
Gyermekjóléti alapellátások; Gyermekvédelmi
szakellátások.
A gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi
szakellátásban tevékenykedő, közép- és
felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek.
A program által közvetlenül érintett
Gyermekjóléti alapellátás:
munkakörök:
családgondozó, családsegítő, terápiás munkatárs
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén (pszichiátriai, fogyatékos, idős, szenvedélybeteg
töltendő ki.):
ccs.), esetmenedzser, gyermekfelügyelő,
helyettes szülői tanácsadó, szakgondozó,
kisgyermeknevelő (bölcsőde, mini bölcsőde,
családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde),
szaktanácsadó (bölcsőde)
Gyermekvédelmi szakellátás:
nevelőszülői tanácsadó, nevelőszülő,
gyermekgondozó, pszichológus,
gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus,
kisgyermeknevelő, bizottsági családgondozó,
örökbefogadási tanácsadó, gyermekvédelmi
gyám
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:
6 év alatti gyermekek
A szerezhető továbbképzési pontérték:
40
A program indításának tervezett időpontja: 2019.
A program időtartama
40 óra
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
Országosan, több helyszínen
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: Ingyenes
A továbbképzést szervező
Kereki Judit
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
kereki.judit@csbo.hu
A program engedélyszáma:
SZOC-Munk-CSBO-T-13/2018
A program minősítése érvényes:
2021. december 31.
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
2022. december 31.
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól
és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:
-

3.

A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:

kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.

A kora gyermekkori családközpontú
tanácsadás és intervenció interdiszciplináris
megközelítésben
A program célja, tartalma, részletes
A 30 órás továbbképzés célja, hogy a szociális
tematikája:
ágazatban dolgozó szakemberek a megszerzett
ismeretek és az elsajátított tudás révén minél
hatékonyabban támogassák az érintett szülőket,
családokat, növelve ezáltal a szülők
kompetenciaélményét és segítsék a szülőszakember kapcsolat tudatos alakítását. Az
ellátottak segítése ne csak a gyermek
készségeinek, képességeinek fejlesztésére
terjedjen ki, hanem a családi működésbe
ágyazottsága révén közvetve is hatást
gyakorolhasson a gyermek fejlődésére.
A program célcsoportja:
Szociális alapszolgáltatások területén;
Gyermekjóléti alapellátások; Gyermekvédelmi
szakellátások.
A szociális ágazatban dolgozó felsőfokú
alapvégzettséggel rendelkező, a kora
gyermekkori intervencióban részt vevő, illetve
annak érintettjeivel kapcsolatban álló
szakemberek.
A program által közvetlenül érintett
Gyermekjóléti alapellátás:
munkakörök:
családgondozó, családsegítő, terápiás munkatárs
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén (pszichiátriai, fogyatékos, idős, szenvedélybeteg
töltendő ki.):
ccs.), esetmenedzser, helyettes szülői tanácsadó,
kisgyermeknevelő (bölcsőde, mini bölcsőde,
családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde),
szaktanácsadó (bölcsőde)
Gyermekvédelmi szakellátás:
nevelőszülői tanácsadó, nevelőszülő,
gyermekgondozó, pszichológus,
gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus,
örökbefogadási tanácsadó, gyermekvédelmi
gyám
A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:
6 év alatti gyermekek

A szerezhető továbbképzési pontérték:
A program indításának tervezett időpontja:
A program időtartama
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól
és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

30
2019
30 óra
Országosan, több helyszínen
Ingyenes
Kereki Judit
kereki judit@csbo.hu
SZOC-Munk-CSBO-T-14/2018
2021. december 31.
2022. december 31.

-

-

4.

A továbbképzési program fajtája:
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által szervezett
továbbképzések esetén:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú
Kft. által szervezett továbbképzések
esetén:
Egyéb továbbképzést szervező által
szervezett továbbképzések esetén:
A továbbképzést szervező szervezet
megnevezése és címe, vagy a
továbbképzést szervező természetes
személy neve és címe:
A program címe:
A program célja, tartalma, részletes
tematikája:

A program célcsoportja:

kötelező továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
munkakörhöz kötött továbbképzés
választható továbbképzés
választható továbbképzés
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
A pedagógiai tanácsadás szerepe a kora
gyermekkori intervencióban
A különböző elméletalkotók, mind a
pszichológia mind a neveléstudomány területén
egyetértenek abban, hogy a kora gyermekkori
fejlődésnek az egész személyiségfejlődést
befolyásoló, meghatározó szerepe van. A szülők
azonban nagyon ritkán kapnak felkészítést arra,
hogy mit tehetnek azért, hogy ebben a szenzitív
periódusban a legmegfelelőbb személyi és
tárgyi környezetet biztosítsák gyermekük
számára, illetve hová fordulhatnak, ha valami
problémát észlelnek. A kora gyermekkori
neveléssel foglalkozó szakemberek szakértői
annak, hogy hogyan lehet a kora gyermekkori
fejlődést támogatni, optimális esetben a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekcsoportok ellátásáról
is vannak információik. Fontos, hogy ezt a
szakmai tudást a szülőkkel is meg tudják
osztani, képesek legyenek a családi nevelés
segítésére. A hagyományos képzések erre a
segítő, támogató szerepre még nem készítették
fel a kora gyermekkori neveléssel foglalkozó
szakembereket, képzésünk célja ezt a hiátust
csökkenteni, módszertani tudással támogatni a
szakembereket, hogy minél hatékonyabban
tudják a szülőket támogatni. Cél továbbá, hogy
konkrét tudáshoz segítse a képzés résztvevőit a
korai intervenciós munka gyakorlati
témakörében, hozzásegítse őket szakmai
tudatosságuk és kompetenciájuk megéléséhez és
alakításához.
Gyermekjóléti alapellátások; Gyermekvédelmi
szakellátások.
A kora gyermekkori neveléssel foglalkozó, az
alapellátás, a család- és gyermekjóléti
szolgálatok/központok, az átmeneti és tartós
gondozást biztosító szolgáltatások szakemberei.

A program által közvetlenül érintett
munkakörök:
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén
töltendő ki.):

A program által közvetlenül érintett
ellátotti csoport, csoportok:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
A program indításának tervezett időpontja:
A program időtartama
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
A program tervezett helyszíne:
A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és
e-mail-címe:
A program engedélyszáma:
A program minősítése érvényes:
A program tartalmának felülvizsgálati
dátuma:
(Kötelező és munkakörhöz kötött
továbbképzés esetén töltendő ki.)
A pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól
és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
Az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló
miniszteri rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

Gyermekjóléti alapellátás:
nevelő, helyettes szülői tanácsadó,
kisgyermeknevelő (bölcsőde, mini bölcsőde,
családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde),
szaktanácsadó (bölcsőde),
Gyermekvédelmi szakellátás:
nevelőszülői tanácsadó, nevelő, pszichológus,
gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus,
örökbefogadási tanácsadó, gyermekvédelmi
gyám
6 év alatti gyermekek
30
2019.
30 óra
Országosan, több helyszínen
Ingyenes
Kereki Judit
kereki.judit@csbo.hu
SZOC-Munk-CSBO-T-15/2018
2021. december 31.
2022. december 31.

-

-

