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Interkulturális közvetítők kompetenciafejlesztése 32 órában
E-000314/2014/D010
A Menedék Egyesület három napos képzést indít leendő vagy már gyakorlott interkulturális
közvetítők számára.
A képzés során a résztvevők képet kapnak a menekültekkel és más külföldiekkel való segítő
munkáról, a velük kapcsolatba kerülő intézményrendszerek működéséről, megismerkednek az
interkulturális találkozások, félreértések természetével, azok felismerésével és lehetséges
kezelésével. Fejlődik interkulturális kompetenciájuk, mélyül szakmai önismeretük, tisztázódnak
interkulturális közvetítői szakmai szerepeik.
A képzésre olyan résztvevők jelentkezését várjuk, akik magyar nyelven jól beszélnek és
rendelkeznek olyan kulturális ismerettel, tapasztalattal, ami erőforrásként használható a
külföldiekkel folyatott segítő munka során. Azoknak a külföldi érdeklődőknek a jelentkezését
várjuk, akik a képzést követően vállalják, hogy részt vesznek a munkatapasztalat szerző
gyakornoki programunkban is, ahol a képzésen szerzett ismereteiket és készségeiket alkalmazni,
gyakorolni tudják majd.
JELENTKEZZEN JÚLIUSBAN INDULÓ, TÉRÍTÉSMENTES KÉPZÉSÜNKRE!
A képzés 4 napon, összesen 32 órában kerül megszervezésre.
A képzés időpontjai: 2017. július 07. (péntek), 2017. július 08. (szombat), 2017. július 10.
(hétfő), 2017. július 11. (kedd)
A képzés helyszíne: Kőleves Vendéglő, 1075 Budapest, Kazinczy u. 41.
A képzési napok időtartama: július 07. 8:30-17:45
július 08. 8:30-17:45
július 10. 8:30-16:00
július 11. 8:30-12:30
A képzés célja, hogy a résztvevők:

fejleszthessék interkulturális kompetenciájukat

elsajátítsanak olyan ismereteket és készségeket, amelyek szükségesek az interkulturális
közvetítői feladatok szakszerű végzéséhez

képessé váljanak érzékenyen reagálni a migránsokkal kapcsolatos jelenségekre,
megismerni és feltárni főbb igényeiket, és tudatosan működni közvetítői szerepükben

megismerjék a klienskör speciális helyzetét és szükségleteit, és komplexen tudják
értelmezni és kezelni a velük kapcsolatban felmerülő kérdéseket.
A képzési program célja:

A képzés egy munkatapasztalat szerző gyakornoki program keretében valósul meg, amire
olyan magyar nyelven jól beszélő külföldi állampolgárokat vonunk be, akik vagy dolgoztak
már, vagy pedig szívesen szereznének munkatapasztalatot interkulturális közvetítői
szerepben külföldiekkel folytatott segítő munka során. A program része tehát a 32 órás
akkreditált képzés, valamint egy külföldiekkel foglalkozó intézménynél eltöltött
gyakornokság.


Célunk, hogy a programban résztvevők megismerhessék az interkulturális közvetítői szerep
fontosságát és működését, valamint elsajátíthassák és fejleszthessék az annak hatékony és
szakszerű
használatához
szükséges
ismereteket,
készségeket,
interkulturális
kompetenciájukat. A résztvevők betekintést kapnak a migráció szociológiai hátterébe és a
migránsokra vonatkozó jogi szabályozás rendszerébe. Megismerik a velük foglalkozó
intézményrendszert és az ellátórendszer szereplőinek felelősségét és hatáskörét is. A
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képzésen szerzett ismereteket, tapasztalatokat a gyakornoki időszak során tudják tovább
bővíteni.


A munkatapasztalat szerző gyakornoki program átfogó célja tehát az egyéni
ismeretátadáson, önismeret- és készségfejlesztés túl a szakmai tapasztalatszerzésre,
kapcsolatháló bővítésére, referenciaszerzésre is lehetőséget ad, támogatva ezzel a
résztvevők munkaerőpiacon való hatékony elhelyezkedését és megmaradását.

A gyakornoksággal kapcsolatos tudnivalókról a lenti elérhetőségen érdeklődhet.
A gyakornokság a képzést követően, egyeztetés szerint kezdődik meg.
A képzés tanegységei:
Migránsok helyzete Magyarországon, bevezetés (8 óra)
Önismeretfejlesztés – interkulturális kontextusban (8 óra)
Az interkulturális közvetítő segítő szerepe (16 óra)
Képzési költségek: a képzésen való részvétel, az ellátás (kávészünetek, ebéd) a résztvevők
számára térítésmentes. Vidéki résztvevőnek a Budapestre és Budapestről történő visszautazást
nem tudjuk téríteni, a résztvevő költségét képezi.
A képzéshez a következő szolgáltatásokat biztosítjuk térítésmentesen: előzetes tudásfelmérés,
képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás.
Maximális hiányzás mértéke a tréning időtartamának 10%-a.
A képzés nem zárul vizsgával. A képzésen résztvevő szakemberek teljesítményét a trénerek szóbeli
visszajelzés formájában értékelik.
A képzés teljesítéséről a képző igazolást állít ki.
Jelentkezési határidő: 2017. június 26.
Jelentkezését a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével teheti meg, amelynek
kötelező melléklete egy motivációs levél. Minden jelentkezővel személyes elbeszélgetésre is
sor kerül. Az elbírálás során segítő tevékenységben szerzett tapasztalat előnyt jelent.
További információ:
www.menedek.hu
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A projekt és azon belül a képzés a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap támogatásával
valósul meg.

