
Meghívó az interaktív Eleos lelkigondozói továbbképzésre

Ismét indul! 2 hétvégés, személyes jelenléttel, szálláslehetőséggel! A Balaton is vár!

A továbbképzésre azokat a tanulókat várjuk, akik eredményesen elvégezték (vagy idei

végzősök) a 174 órás lelkigondozói alapképzést.

Továbbképzésünk céljai: A tanultak felelevenítése, gyakorlás, továbbfejlődés, találkozás!

Jelentkezési tudnivalók:

● Tájékoztatónkat a honlapunkon találod:

http://eleoseducation.com/hu/lelkigondozoi-tovabbkepzes

● Kérdés esetén a koordinátorhoz fordulhatsz: eleostovabbkepzes@gmail.com

● A továbbképzés minimum 10 jelentkező esetén indul, max. létszám 12.

● Jelentkezési lehetőség:  2022. január 1. - 2022. március 31. között.

● Egyszerre beküldendő: motivációs leveled, az aláírt adatkezelési papírod, a továbbképzés teljes

elvégzésére szóló írásbeli elköteleződésed és esetkísérésed. Ekkor a pontos lakcímed,

emailcímed, pontos neved (a számla kiállításához) megadását is kérjük.

● A dokumentumok beérkezése után regisztrálunk és biztosítjuk a hallgatói helyed.

● Fontos! Az Eleos a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 15. § (1) ab) pontja értelmében

a tanfolyamon résztvevők személyes adatait adatszolgáltatás keretében a felnőttképzési

államigazgatási szerv részére továbbítja, ill. a tanfolyamon résztvevővel felnőttképzési

szerződést köt.

● 2022. április 1-én jelzést küldünk a csoport indulásáról.

● Az Eleos által elkészített számla kézhezvételét követően 14 nap áll rendelkezésedre, hogy

átutald az összköltség felét (azaz 25 000 Ft-ot). Amennyiben az összeg ebben az időben nem

érkezik meg, így hallgatói helyed törlésre kerül.

Bankszámlaszámunk:

Eleos-Education Nonprofit Kft.

KDB Bank Európa Zrt. GIRO szám: 13555555-13552010-00012220

IBAN: HU80135555551355201000012220

● Ez az összeg visszalépés esetén nem kerül visszautalásra.

Tanfolyami alapdíj: 50 000 Ft

Szállásdíj a két hétvégére: előreláthatóan összesen 12 000 Ft/fő étkezés nélkül. (Fizetni a helyszínen lehet)

http://eleoseducation.com/hu/lelkigondozoi-tovabbkepzes
mailto:eleostovabbkepzes@gmail.com


Helyszín: Balatonszemes, Gondviselés Alapítvány Üdülőház, Balatonszemes, Fő út 1, 8636

Oktatás: (összesen 80 óra)

a) Előmunka, esetleírás otthoni előkészület (nyomtatványunk kitöltésével) 2 óra

b) Kötelező kontaktórás elméleti blokkok 48 óra (T 1.- T 6. = 6 nap x 8 óra; a=45 perc)

c) Távoktató képzési forma 30 óra (otthoni munka, 6x5 óra, egyéni tanulási szakaszok

olvasmányok és jegyzetek alapján)

Kötelező kontaktórás elméleti blokkok tematikája:

Első hétvége: 2022. 06. 09. (16-20 óráig); 2022. 06.10. (9:00-18:00 óráig); 2022 06. 11. (9:00-18:00

óráig);

T 1. Az életstílus és a négy alapvető életterület összefüggése. Individuálpszichológiai ismétlés.

T 2. A lelkigondozó életstílusának kihatása a lelkigondozói folyamatra.

T 3. A segítő beszélgetés elmélyítése.

Második hétvége: 2022. 09. 15.(16-20 óráig); 2022. 09. 16.(9:00-18:00 óráig); 2022. 09. 17.

(9:00-18:00 óráig)

T 4. Kora gyermekkori emlékek és az életstílus összefüggése az Individuálpszichológia alapján.

T 5. Családi gyökerek és az élettörténet a beszélgetésekben.

T 6. A tanultak összefoglaló alkalmazása a gyakorlatban.

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 alap- és továbbképzés elvégzése után,

a pszichológiai tanulmányokat felhasználva rendszeresen beszélget segítségre szoruló emberekkel és részt vesz az évenként

megrendezésre kerülő továbbképzési napokon, és az általunk felajánlott esetmegbeszélői, tevékenységkísérői csoportokban.

Ha felkeltettük érdeklődésedet, vagy kérdésed lenne, jelentkezz az alábbi elérhetőségen: Boncz-Ősz Timea;

eleostovabbkepzes@gmail.com; Tel: 06 20 770 5394.

Várunk szeretettel!

Áldáskívánással: Reimer Márta és Tolner-Pozsonyi Gabriella
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