
Meghívó az Eleos lelkigondozói alapképzésre!
Lelki egészség és életvezetési képzésünk felekezetközi nyitottsággal, keresztény
szemlélettel, 2013 óta, immár tizedik alkalommal Budapesten kerül megrendezésre. A
következő tanév 2022. augusztusában az első olvasmány küldésével kezdődik és 2023.
május végéig tart. A képzés 20 résztvevővel indul.
Mottónk: Olyan alapképzést szeretnénk nyújtani, amelyben az előadásokon túl, egyéni és
csoportos sajátélményű foglalkozásokon tanulhatsz magadról. Mindemellett változol,
növekszel ember- és istenismeretedben és kompetensebb embertársként beszélgethetsz
majd másokkal.
Ajánljuk: Nemcsak segítő szakmában dolgozó nőknek és lelkipásztoroknak, hanem
fiataloknak, pároknak és férfiaknak is. Miközben fejlődsz, harcolsz és küzdesz az életben,
szükséged van folyamatos önreflexióra, tanulásra és titoktartásra kötelezett csoportra!
Ezekkel és még sok más tapasztalattal gazdagodva fejezheted be a képzési évet. Néhány
élménybeszámolót és visszajelzéseket olvashatsz honlapunkon:
http://eleoseducation.com/hu
http://eleoseducation.com/hu/cimkek/elmenybeszamolo
Oktatás (összesen 174 óra):

a) Kontaktórás elméleti blokk (Modul 1 - Modul 7.) 88 óra (11x8 óra, a= 45perc=)
interaktív jelleggel

b) Kontaktórás gyakorlati blokk 38 óra (16 óra csoportos szupervízió, 8 óra bibliodráma
2x 5 óra=10 óra kiscsoportos gyakorlás, 4 óra egyéni önismeret)

c) Távoktató képzési forma 36 óra (6x6 óra egyéni tanulási szakaszok olvasmányok
alapján)

d) Záródolgozat készítése önreflexió céljából 12 óra.
Helyszín: 1077 Budapest, Wesselényi utca 53. (Wesselényi utcai Baptista Közösségi ház). A
pandémia megjelenése óta hibrid jellegre tértünk át, tehát online oktatást is tartunk.
Részvételi alapfeltételek:

● Elkötelezett keresztyén élet
● Fizikai és mentális terhelhetőség
● A jelentkezéssel egyidejűleg beküldendő egy saját kísérési eset
● Készség a személyiség fejlesztésére
● Elkötelezettség a képzési program teljes elvégzésére
● Titoktartási kötelezettség
● Ökumenikus nyitottság

Jelentkezési tudnivalók:
● Tájékozódás honlapunkon: http://eleoseducation.com/hu/lelkigondozoi-alapkepzes
● Kapcsolatfelvétel eleoskepzes@gmail.com e-mailen keresztül.
● Kérünk, hogy az igazolványodban szereplő pontos neved, pontos címed, pontos

emailcímet add meg!
● A jelentkezéshez beküldendő: rövid önéletrajz, motivációs levél, egy saját kísérési

eset, lelkipásztori ajánlás és az általunk küldött kérdőív, adatkezelési hozzájárulás
kitöltött formája. Kérjük, hogy ezen dokumentumokat egyszerre, pdf formájában
küldd el az eleoskepzes@gmail.com címre.
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● Ezen dokumentumok visszaküldésével együtt kérjük utald a felvételi eljárási díjat
(6 000 HUF) az Eleos- Education Nonprofit Kft. Bankszámlájára, pontos lakcímmel.
KDB Bank Európa Zrt. GIRO szám: 13555555-13552010-00012220
IBAN: HU80135555551355201000012220

● Csak ezen összeg beérkezésével kezdjük a jelentkezésed elbírálását, közben
biztosítva a hallgatói helyet.

● Az elbírálás után döntésünkről visszajelzést adunk.
● A felvételi eljárási díj nem kerül visszautalásra és nem tartozik a képzési díjhoz!
● A jelentkezési határidő: 2022. június 30.

Elméleti oktatás időpontjai a 2022/23-as tanévben mindenki számára:
2022. szeptember 9.-10. (p-szo) (9:00-17:00) Modul A 1. (személyes megjelenés)
2022. november 11.-12. (p-szo) (9:00-17:00) Modul A 2. (online)
2023. január 5. (cs) (15:00-19:00) Alkalmazás, gyakorlat I. (online)
2023. január 6.-7. (p-szo) (9:00-17:00) Modul A 3. (online)
2023. március 9. (cs) (15:00-19:00) Alkalmazás II. (személyes megjelenés)
2023. március 10.-11. (p-szo) (9:00-17:00) Modul A 4. (személyes megjelenés)
2023. május 11. (cs) (14:00-19:00 Modul A 5. (személyes megjelenés)
2023. május 12.-13. (p-szo) (9:00-17:00) Modul A 6. (személyes megjelenés)
...... Modul A 7. (online kétévente)
A gyakorlati foglalkozások (2 nap csoportos szupervízió, 1 nap bibliodráma, 4 egyéni
önismereti óra) időpontjaira az első hétvégén lesz feliratkozási lehetőség.
A 174 órás képzés alapdíja 120 000 HUF, amely tartalmazza az oktatást, jegyzeteket,
olvasmányokat, csoportos gyakorlást, szupervíziót, bibliodráma foglalkozást, terembérletet,
helyszíni oktatás szüneteiben tea, kávé és keksz fogyasztását, az ügyintézést,
kapcsolattartást és az online oktatás hátterének biztosítását. Ezen alapdíjat az Eleos
könyvelés 3x-i számlakibocsátása után kérjük rendezni.
A képzéshez tartozó 4 egyéni önismereti óra (12000 Ft/óra) költsége 48 000 HUF, amely
összeget a kísérő szakember, pszichológus egyéni számla kibocsátása után kérjük
számára utalni.
A képzés közbeni kimaradás esetén az összköltség 50 % -át a résztvevőnek vállalnia kell.
Diákok és házaspárok második személye 20 % kedvezményt kaphat az alapdíjra,
amennyiben ezt írásban a jelentkezéssel egyidejűleg kérvényezi. A teljes felvételi eljárási
díjat a kedvezményt kérőnek is utalnia kell. A csoporthoz való kései csatlakozás esetén is a
teljes képzési díj kerül számlázásra.
A német Terápiás Lelkigondozói Alapítvánnyal együttműködve a képzés végén
teljesítményhez és szorgalomhoz mérten (jeles, jó, közepes, elégtelen) elismervényt adunk a
kurzus elvégzéséről. A kormányrendelet értelmében szükséges különböző szakmai
továbbképzési pontok elismertetésére még nincs lehetőségünk. Kompetens segítő és
lelkigondozó lehet az Eleos-Education hálózaton belül az, aki az alapképzés elvégzése után,
a pszichológiai tanulmányokat felhasználva rendszeresen beszélget segítségre szoruló
emberekkel, részt vesz az évenként megrendezésre kerülő továbbképzésen vagy
konferencián és az általunk felajánlott szupervíziós esetmegbeszélői kiscsoportokban.
Várunk szeretettel!
Reimer Márta és Tolner-Pozsonyi Gabriella az oktatókkal és koordinátorokkal


