
Felhívás a        

foglalkozásvezetői képzésre ’22 tavaszán 

Szeretettel hívjuk munkatársaink közé azokat, akik elhivatottságot 

éreznek fiúkkal való foglalkozásra, csoportvezetői tapasztalattal 

rendelkeznek és szívesen vállalkoznak foglalkozás vezetésére. 

Képzés időpontja és helyszíne:  

1. nap alternatív, választható időpontok: 2022. március 4. péntek, vagy 5. szombat, vagy  

2022. április 1. péntek, vagy április 2. szombat Budapesten személyes jelenléttel  

2-3. nap: tervezetten 2022. májusában webinárium jelleggel online 

Képzés díja: bruttó 125.000 Ft, 

mely tartalmazza: 

• a 3 napos szakmai képzést, 

• a képzési anyagot és a 

programvázlatot, 

• a foglalkozáskellékek közül a 

védjegyzett képi anyagot, 

• valamint egy hospitálási lehetőséget. 

• Részletfizetés személyes egyeztetés 

esetén kérhető! 

Jelentkezés menete: 

1. elektronikus regisztráció (a COVID miatt 

törlésre került képzésre jelentkezők számára is 

fontos a megtétele) 

2. szakmai önéletrajz, motivációs levél, ajánlás 

feltöltése (Aki ezt a COVID miatt törlésre került 

képzésre már megtette, csak akkor kell újra 

feltöltenie, ha változott a tartalma.) 

3. személyes (online/telefonos) interjú 

4. képzési díj befizetése 

Képzés rendje: 

➢ sikeres jelentkezést követő hospitálás (mely a lehetőségektől függően későbbre is tevődhet) 

➢ 1. napon a foglalkozás interaktív bemutatása személyes jelenléttel 

➢ 2. napon Dr. Alpár Alán egyetemi tanár előadása a férfi és női nemi apparátusról, valamint a 

magzati fejlődésről webinárium jelleggel a Teams alkalmazáson keresztül 

➢ 3. napon tervezetten Portik Bakai Melinda pszichológus-szexológus tanácsadó előadása a 

serdülőkor, a nemiség-nemi identitás kialakulásának és az impulzuskontroll zavarok lélektani 

hátteréről; sor kerül a szülői bemutató menetének ismertetésére webinárium jelleggel a Teams 

alkalmazáson keresztül 

➢ a programfelszerelés összeállítását követően         foglalkozás tartása gyakorlott 

foglalkozásvezető jelenlétében 

➢ a jelölt sikeres vizsgát követően a foglalkozásvezetői munkacsoport tagja lehet és felkerülhet a 

                      központi honlapra 

Jelentkezési határidő:  

2022.02.25. (márciusi kezdőidőpont esetén), 2022.03.11. (áprilisi kezdőidőpont esetén)  

Regisztrációs link: https://forms.office.com/r/MVNCYE4kgQ 

További információk a honlapon: Képzés (titkoskuldetes.com) 
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