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Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga! 

A Fővárosi Módszertani Tegyesz szervezésében „Gyámi továbbképzés” címmel akkreditált 

tanfolyam indul. 

továbbképzési engedélyszám: T-05-013/2011. 
továbbképzési pontérték: 40 pont  
részvételi díj: 35 000 Ft 
 
A tanfolyam előadói: Dr. Győrffy Zsuzsanna, Dr. Lantai Csilla, Dr. Bogács Ernő, Dr. Gulyásné 
Dr. Kovács Erzsébet, Dr. Benkő Zsuzsanna, Banga Éva 
 
A tanfolyamra gyermekotthoni és hivatásos gyámok jelentkezését várjuk. 
 
A tanfolyam 40 óra/5 nap (napi 8 óra) három hétre elosztva; 1. hét 2 nap, 2. hét 2 nap, 3. 
hét 1 nap 
A képzési napok 9 órakor kezdődnek és 17 óráig tartanak. 

 

Helyszín: 1081 Budapest, Alföldi u. 9-13. 

 
A tanfolyam célja: továbbképzésünk nem kizárólag új ismereteket kíván közvetíteni, hanem 

abban szeretné segíteni a továbbképzés résztvevőit, hogy jelenlegi tudásukat rendszerezve, 

azt továbbfejlesztve és a továbbképzésen tudatosított előzetes tapasztalataik alapján, a 

gondjaikra bízott, gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek személyes 

szükségleteihez igazodóan legyenek képesek ellátni gyámi feladataikat.  

A fentiek érdekében a résztvevők alapvetően öt képzési modulban vesznek részt.  

Minden modul első részeként elméleti, jogi ismeretek átadása a fő cél, melyet az előadók 

gyakorlatba helyezhető, a mindennapi gyakorlatban jól alkalmazható, praktikus információk 

formájában adnak át. A jogi ismeret főbb irányvonala a gyámsággal összefüggő alapvető 

szabályozásokat tartalmazza, mely elengedhetetlen tudás a tisztség betöltéséhez. Ilyenek 

például az alapvető gyermeki jogok, szülői felügyelet és gyámság, gyámi tisztséggel járó 

jogok és kötelezettségek, a vagyonkezelés, törvényes képviselet, valamint a gyermek 

gondozásával, nevelésével összefüggő, a gyámot érintő „mindennapi” tudni és tennivalók. 

 



 

 

Minden modul egy gyakorlati foglalkozással zárul, melynek keretében a gyakorló 

szakemberek az elhangzott elméleti információkat irányított beszélgetés és 

esetfeldolgozások segítségével kapcsolhatnak össze, illeszthetnek be a napi gyakorlataikba. 

Külön modul biztosítja a gyermekvédelmi rendszert egészében érintő, jelentős teherrel járó 

(a szakellátást érintő) dokumentáció átfogó megismerését, a nyilvántartási rendszer céljának 

és eszközeinek teljes kihasználását. 

 

Ha a fentiek alapján szeretne részt venni továbbképzésünkön, kérjük, a csatolt jelentkezési 

lapot kitöltve küldje vissza a Fővárosi TEGYESZ Módszertani és Elemző Szolgálatának címére, 

ezzel egyidejűleg kérjük a tanfolyam indulása előtt egy héten belül a részvételi díj 
átutalását. 

(bankszámlaszámunk: OTP  11784009-15490311). 

A jelentkezéseket visszaigazoljuk, a részvételi díjról a beérkezést követően a jelentkezési 
lapon megjelölt számlázási címre küldjük a számlát. 

 
 
További információval Banga Éva a +36-1-32-32-918 vagy +36-20-257-8008 telefonszámon 

készséggel áll rendelkezésre. 


