
 

 

 2018-ban Magyarországon több mint 70 Család és Karrier-
PONT (CSAK-Pont) nyílt meg, köztük a mienk, a „NŐI ERŐ 

- Stabil alap nőknek Vas megye déli és keleti részén” címet 
viselő is. CSAK-Pontunk legfőbb célja, hogy helyben segítse a nőket és családjaikat, úgy, hogy 
támogatjuk őket különféle élethelyzeteik megoldásában. Ilyen nehéz élethelyzet lehet például a 
család melletti munkavállalás, a munka és a család összehangolása vagy a család, a gyerek ellátása. CSAK-
Pontunk – a szülői támogatás érdekében – szülői tanácsadókat is képez.  

 

A szülői tanácsadók, olyan, eredetileg is segítő vagy tanító szakmában 
dolgozó szülők, akik elvégzik a 100 órás (5x2 napos) kép-
zést, és utána szülőcsoportokat vezetnek, egy meghatá-

rozott, műhelymunka-szerű módszertan alapján. A képzést Cserey Miklós, a „Szülőnek lenni” 
mozgalom alapító atyja találta ki azzal a céllal, hogy a szülők között valódi eszmecserék for-

májában tudjon terjedni a szülőséggel kapcsolatos tudás és gyakorlat.  

Akik szülőkkel és / vagy csoportokkal foglalkoznak, azoknak a képzés nagyon hasznos, mert a 
szülői tudások mellett csoportvezetési módszertant is tartalmaz! 

 
Szülőcsoporton részt venni, és szülő-
csoportot vezetni élmény és tanulás. 

A témafeldolgozás módszertana 
ugyanis egy közös tudástárház kialakítását teszi lehetővé, amitől min-
denki gazdagabb lesz. Az elméleti és a gyakorlati kérdések megismerése 
és az együttes gondolkodás után ugyanis tudatosabban képesek a szülők rá-
nézni saját eljárásaikra, nehézségeikre vagy elveikre a szülő-gyerek viszonnyal kapcsolatban. Egy ilyen cso-
port igazi önismereti játék, saját szülői magabiztosságunk és tudatosságunk növelése, de ugyanígy a saját 
gyerekeinkkel kapcsolatos kételyeink megválaszolásának terepe is.  

A „Szülői elmecsere” fantázianevű alkalom egy két órás találkozó. Az első másfél 
óra egy minta szülőcsoport, ahol egy már végzett szülői tanácsadó (vagy Miklós) 
moderációjával folyik le a beszélgetés. A záró fél óra egy beszélgetés arról, hogy mit 
lehet a 100 órás képzéssel kezdeni, hogyan lehet a későbbiekben saját szülőcsoportot alakítani, vezetni. Az 
„elmecsere” több szójátéknál: a tagok valóban szülői gondolatmenetet, megközelítéseket cserélnek egymással! 

A minta szülőcsoportban a téma a „HATÁROK A GYERMEKNEVELÉSBEN” lesz.

 

 

*  A szolgáltatások igénybe vételét térítésmentesen biztosítjuk a résztvevőknek, mert a 
program a „NŐI ERŐ–Stabil alap nőknek Vas megye déli és keleti részén” (EFOP-1.2.9-17-
2017-00016) című pályázat keretében és forrásaiból valósul meg.  

 Konzorciumvezető: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, partnerek: Változó 
Világért Alapítvány, az IFKA Iparfejlesztési Közhaszhasznú Nonprofit Kft. és a 
Pannon Novum Nonprofit Kft.  

Szülői elmecsere:  
Határok a gyermeknevelésben 

Szülőcsoport leendő szülői tanácsadóknak 
2019. ápr. 17. 16:30-18:30, Szombathely, Váci Mihály utca 11.  

(Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) 
 

Mik azok a CSAK Pontok? 
 

Kik azok a szülői tanácsadók? 
 

Mire jó egy szülőcsoport? 
 

„Szülői elmecsere” 
 

Molnár Dorottya, szervezőnél 
molnar@ifka.hu, +36705299371 

További információ, jelentkezés 
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