Az idén 25 éves
Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete
22. alkalommal hirdeti meg képzési programjait
KLÖE TRÉNINGEK
2017.

60 ÓRÁS LELKIGONDOZÓ TRÉNING (KLT-A/31.)
Olyanoknak, akik szeretnének ismereteket, tapasztalatokat szerezni, a valós
helyzetek elemzése során személyesen átélni a direkt tanácsadástól mentes,
empatikus, személyközpontú segítés lelkületét, szemléletét, gazdag eszköztárát.
Azzal a céllal, hogy a tréning során átélt, a tapasztalati tanulással elsajátított többletkészséget a saját hivatásukban, kliensekkel való kapcsolatban hasznosítani tudják.
Lelkigondozók, lelkészek, diakónusok, egyházban, egészségügyben, oktatás
területén, szociális ellátásban, közigazgatásban dolgozó segítő szakemberek.
Elméleti téma: A bábtól a pillangóig – nyitott kézzel szeretni, bizalommal segíteni.
A tanácsadástól és célzott beavatkozásoktól tartózkodó (non direktív) lelkigondozás gazdag
eszköztára. Kiemelten: pozitív beavatkozások, tapintatosan megfogalmazott új
szempontok, tükrözés. Rácsodálkozás arra, hogy a tanácsadástól mentesség nem jelent
eszköztelenséget. Az empatikus, odaadó hallgatás nem kötelez némaságra.

Öt alkalom, öt egymást követő héten – Hetente egy nap, 14.00-20.00-ig
(20.00: egyéni szupervíziók).
Tréning helyszíne: Budapest.
Gyakorlat: saját szervezésben, a képzés ideje alatt, szabadon választott napokon 24 óra.
Jelentkezés: folyamatosan a megadott elektronikus címen.
A tréninget akkor indítjuk, ha a jelentkezők száma eléri a csoportlétszámot

60 ÓRÁS LELKIGONDOZÓ TRÉNING (KLT-A/32.)
Olyanoknak, akik szeretnének ismereteket, tapasztalatokat szerezni, a valós
helyzetek elemzése során személyesen átélni a célzott beavatkozásoktól és
tanácsadástól mentes, empatikus, személyközpontú segítés lelkületét, szemléletét,
gazdag eszköztárát, sajátos, különösen nehéz és ugyanakkor megrendítőn szép,
maradandó, a lelkigondozót is megajándékozó találkozásokban, gazdag
élethelyzetekben. Azzal a céllal, hogy a tréning során átélt, a tapasztalati tanulással
elsajátított többlet-készséget a saját hivatásukban, kliensekkel való kapcsolatban
hasznosítani tudják. Lelkigondozók, lelkészek, diakónusok, egyházban,
egészségügyben, oktatás területén, szociális ellátásban dolgozó különböző segítő
szakemberek, önkéntes beteglátogatók.
Elméleti téma: Időskorúak, haldoklók, gyászolók lelkigondozása.
ÖT ALKALOM, ÖT EGYMÁST KÖVETŐ HÉTEN – HETENTE EGY NAP, 14.00-20.00-IG
(20.00: EGYÉNI SZUPERVÍZIÓK).
TRÉNING HELYSZÍNE: BUDAPEST.
GYAKORLAT: SAJÁT SZERVEZÉSBEN, A KÉPZÉS IDEJE ALATT, SZABADON VÁLASZTOTT NAPOKON 24
ÓRA.
JELENTKEZÉS: FOLYAMATOSAN A MEGADOTT ELEKTRONIKUS CÍMEN.
A TRÉNINGET AKKOR INDÍTJUK, HA A JELENTKEZŐK SZÁMA ELÉRI A CSOPORTLÉTSZÁMOT

30 ÓRÁS BIBLIADRÁMA SAJÁT ÉLMÉNY CSOPORT (BD-S/22.)
KIVAGYOK! Helyett: KI VAGYOK?
Mi kérdezünk, a Biblia válaszol. Önismeret a Bibliadráma módszerével:
Egy-egy bibliai verset, történetet, tanítást, mint Isten igéjét feldolgozva,
rátekintük önmagunkra, saját élményeinkre, érzéseinkre, megtapasztalásainkra,
így keressük a válaszokat aktuális életkérdéseinkre.
Újra felfedezzük értékeinket, kincseinket, amelyek erőt, reményt, lendületet
adnak életünk kihívásaival való megküzdésekhez.
Az önismeretnek, - minden ettől eltérő előítélettel szemben - három fontos célja van:


Megerősíteni a bennünk lévő értékeket: felismerni, hálát adni, használni.



Meglátni gyengeségeinket, hogy lássuk fejlődésünk útját.



Elfogadni hiányosságainkat, amelyekkel együtt kell élnünk.

Helyszín: Budapest
Időpont: A tréninget akkor indítjuk, ha a jelentkezők száma eléri a csoportlétszámot.
Öt alkalommal, hetente, egy-egy nap, 15.00-20.00-ig.
Jelentkezés a megadott elektronikus címen folyamatosan.
A CSOPORTOK HELYSZÍNE: 1023. Budapest, Ürömi u.
„A Magyar Reumatológia Haladásáért” Alapítvány székháza.
************************************

56.

Minden képzésre jelentkezőnek elküldjük a teljes képzési tematikát,
és a saját tréningjére, csoportjára vonatkozó összes szükséges információt.

A KÉPZÉSEK, TRÉNINGEK HOZZÁJÁRULÁSI DÍJA: 500,-FT/ÓRA,
AMIT AZ ELSŐ KÉPZÉSI NAPON KÉRÜNK BEFIZETNI.

A képzések jelentkezési lapjait,
az alábbi elektronikus levelezési címre kérjük megküldeni:

elnok@kloe.info.hu

Jelentkezési lap az alábbiakban található,
kérem, „görgessen” lefelé !!!

Jelentkezési lap
Klinikai Lelkigondozó Képzéshez
1. Név:
2. Lakcím:
3. Levelezési cím (amennyiben eltér a lakcímtől):
4. Telefonszám:
5. E-mail cím:
6. Születési év, hó, nap:
7. Iskolai végzettség:
8. Állampolgárság:
9. Munkaerő piaci státusza: alkalmazott, vállalkozó, munkanélküli, tanuló, nyugdíjas,
munkaképtelen, GYESen GYEDen GYETen van, háztartásbeli, egyéb inaktív

10. Szeretné-e igénybe venni a felnőttképzési szolgáltatásokat?
x igen

□ nem

11. Ha igen a válasz, melyiket szeretné igénybe venni? (Kérjük, húzza alá):
x Előzetes tudásszint felmérés

x Képzési tanácsadás

12. A képzés megnevezése: Segítő foglalkozásúak szakmai továbbképzése:
Klinikai lelkigondozás
13. A képzés időtartama:
14. A képzés kódja: KLT- A/………
Az Egyesület melyik képzésén vett már részt: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,………..
Adatvédelmi nyilatkozat: az intézmény nyilatkozik, hogy a jelentkező adatait bizalmasan kezeli, harmadik félnek
nem szolgáltatja ki. A jelentkező átadja az intézménynek az adatait kezelésre, azzal a kikötéssel, hogy az
intézmény az adatokat csak tanfolyam-szervezési célra használhatja.

Dátum:
P.H.

az intézmény képviselőjének aláírása

képzésre jelentkező aláírása

Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete
J E L E N T K E Z É S I L A P BIBLIADRÁMA CSOPORTHOZ
A CSOPORT JELE, AMIRE JELENTKEZIK: ……………………….
A JELENTKEZÔ NEVE: ..................................................................................................................................
SZÜLETÉSI HELYE és IDEJE: ........................................................................................................................
ANYJA NEVE: ..............................................................................................................................................
PONTOS CÍME: ...........................................................................................................................................
OTTHONI TELEFONSZÁMA: ........................................................................................................................
MOBIL TELEFONSZÁMA: ............................................................................................................................
ELEKTROMOS LEVELEZÉSI CÍME: ...............................................................................................................
LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉGE: ....................................................................................................
SZAKKÉPESÍTÉSE: .......................................................................................................................................
FOGLALKOZÁSA - MUNKAKÖRE: ................................................................................................................
MUNKAHELYÉNEK NEVE: ...........................................................................................................................
MUNKAHELYE PONTOS CÍME: ...................................................................................................................
MUNKAHELYI TELEFONSZÁMA: .................................................................................................................
HOL VÉGEZ JELENLEG LELKIGONDOZÓI TEVÉKENYSÉGET: ........................................................................
...................................................................................................................................................................
AZ EGYESÜLET MILYEN KÉPZÉSÉN VETT RÉSZT EDDIG: ..............................................................................
...................................................................................................................................................................
Dátum:
Aláírás

A jelentkezési lapot a következő elektronikus címre kérjük visszaküldeni:

elnok@kloe.info.hu

