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Interkulturális kompetencia és szakmai önismeret fejlesztés a     
migránsokkal dolgozó szociális szakembereknek 

(32 órás tréning) 
(A program engedélyszáma: S-05-081/2016 

A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-000314/2014/D005) 

 

 
A Menedék Egyesület ismét indítja interkulturális kompetencia és szakmai 

önismeretfejlesztő tréningjét szociális szakemberek számára. 

 

A képzés 32 órában, összesen 4 napon kerül megvalósításra. A 8 képzési órás budapesti 

nyitó napot, 3 napos 24 képzési órás alkalom követ, bentlakásos formában.  

 

A képzésre olyan segítő szakemberek jelentkezését várjuk, akik munkájuk során migráns 

kliensekkel kapcsolatba kerülnek/kerülhetnek. 

 

Képzési konstrukció: 

 

 

A képzési konstrukció 

 

Óraszáma 

 

Képzési napok 

időpontjai/ ütemezés 

Budapesti nyitó nap 8 2017. 09. 29., péntek 

(9.00-16.30) 

Bentlakásos 3 nap 24  2017. 10. 08., 09., 10., 

vasárnap, hétfő, kedd 

(naponként változó 

időtartamban) 

A tréning célja, a szociális szakemberek érzékenyítése, interkulturális kompetenciájuk 

szakmai önismeretük erősítése a migráns hátterű kliensekkel folytatandó segítő munka 
hatékonyabbá tétele érdekében. 

 

A tananyag egységei és óraszámai: 

 

- Bevezetés - Migránsok Magyarországon 8 képzési óra 

- Interkulturális kompetencia a gyakorlatban 8 képzési óra 

- Szakmai önismeret fejlesztés 16 képzési óra 
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A továbbképzés pontértéke: 30 pont 

 

A tréning időpontjai: 2017. szeptember 29., október 8,. 9,. 10. 
 

A tréning első nyitó napjának helyszíne Budapest, a Menedék Egyesület 

Trénighelyszíne, 1081 Budapest, Népszínház utca 19. II./2. 28-as kapucsengő 

A 3 napos bentlakásos folytatás helyszíne Székelyvilla Tréningház, 2016 Leányfalu, 

Mókus utca 5.  

 

Tréning költségek: 

A tréningen való részvétel, az ellátás, a szállás, Budapestről a bentlakásos helyszínre és 

a helyszínről Budapestre történő utazás szervezetten történik és a résztvevők számára 

ingyenes. Vidéki résztvevőnek a Budapestre és Budapestről történő visszautazást nem 

tudjuk téríteni, a résztvevő költségét képezi.  

 

Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 10%-a. 

 

A képzésen résztvevők teljesítményét értékelő rendszer 

A tréning nem zárul vizsgával. A képzésen résztvevők teljesítményét a trénerek szóbeli 

visszajelzés formájában értékelik. 

 

A tréninghez igény szerint a következő szolgáltatásokat biztosítjuk térítésmentesen: 

előzetes tudásfelmérés, tréning szükségletek felmérése, képzési tanácsadás. 

 

A tréning teljesítéséről a képző igazolást állít ki. 

 

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 19. 
 

Jelentkezését a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével teheti meg, 

amelynek kötelező melléklete egy motivációs levél. 

 

 

További információ: Medjesi Anna, Tel: 06 1 322 1502, mob. szám: 06 20 4507245, 

kepzes@menedek.hu; www.menedek.hu 
 
A projekt és azon belül a képzés a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap támogatásával 

valósul meg. (A projekt címe: Tudás – Készség – Attitűd, MMIA-2.3.3./3-2016-00004)
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