TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSRŐL ÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGÉRŐL

A képzés megnevezése: Családpedagógiai képzés
Nyilvántartásba vételi száma: E-000333/2014/D012
A képzés célja: A képzés átfogó célja hogy a résztvevők megismerkedjenek a családpedagógia fogalomrendszerével, ezen
belül a család fogalmának definícióival, a családi szocializáció nevelői hatásaival, a család funkcióival és ezen funkciók
szerkezete szerinti felosztásával. A képzésen résztvevő pedagógusok vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezők megismerik
a családot, mint rendszert megtanulják értelmezni, megtanulják a családok szerkezeti és szervezeti egymásra épülését. A
gyakorlatok segítségével a résztvevők különbséget tudnak tenni az egészséges és sérült családok között.
A programba való bekapcsolódás feltételei:


felsőfokú végzettség

A képzés során megszerezhető kompetenciák:








A résztvevők megismerik és gyakorlatban használni tudják a családpedagógia fogalomrendszerét, különbséget
tudnak tenni a képzés végeztével az egészséges és sérült család között
Ismerik a családban megjelenő fogalmakat: határok, szerepek, struktúra, hierarchia, kommunikáció és értékek.
Emellett tudják, hogy ezek a fogalmak és jellemzőik, hogyan jelennek meg az egészséges és sérült családokban.
A program során a résztvevők a hátrányos helyzetű személyeket el tudják helyezni a családmodellekben,
amennyiben szükséges fejlesztési javaslatokat tudnak tenni, az ilyen személyek részére, hogy miben kellene
fejleszteni a családjukat, mint szervezeti egységet, annak érdekében, hogy egészséges családmodell jöjjön létre.
A képzés során a résztvevők megtanulják, hogy a sérült családok esetében hogyan nyilvánul meg a traumatizáció,
valamint ezeket hogyan tudják megváltoztatni a gyakorlatban, annak érdekében, hogy egészséges család jöjjön
érte.
A résztvevők megtanulják vagy felelevenítik a biztonságos kotődés, mint háttér fogalmát és szerepét a
megelőzésben és korrekcióban.

A képzés óraszáma: 30 óra
Elméleti órák száma: 15 óra
Gyakorlati órák száma: 15 óra
A megszerezhető képesítés, a képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése: Tanúsítvány
Ügyfélszolgálat, panasztételi lehetőség, a képzési program megtekintésének lehetősége:
Ügyfélszolgálat címe:
Levelezési cím:
Telefonszám:
Fax:
Elektronikus levelezési
cím:
Weblap cím:

Ügyfélszolgálat idő

1043 Budapest, Csányi László u. 34. B.ép. 103.
1043 Budapest, Csányi László u. 34. B.ép. 103.
06-70/426-9721
06-1/788-2778
info@furkeszholding.hu
www.furkeszholding.hu
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