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SAJTÓKÖZLEMÉNY
KONZULTÁCIÓRA IS LEHETŐSÉGET AD A SZOCIÁLIS KÉPZÉSEK RENDSZERÉNEK
MODERNIZÁCIÓJA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN MEGNYITOTT TANANYAG-TÁRHÁZ
A TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 projekt keretében megújultak a befogadó szülői képzések, melyeket
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet szervez, a kapcsolódó tananyagokat pedig a váci Apor
Vilmos Katolikus Főiskola szakmai munkacsoportja dolgozta ki. Ezek a tananyagok váltak elérhetővé
a www.avkf.hu honlap ún. Tananyag-tárház felületén, ahol ingyenes regisztrációt követően
megtekinthetővé válik minden kötet tatalma és további szakmai anyagok. A szakmai munkacsoport
az érdeklődők jelentkezését szívesen fogadja, és biztosítja számukra konzultáció lehetőségét is
ehhez kapcsolódóan.
A TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú „Szociális képzések rendszerének modernizációja” című
kiemelt projekt legfőbb céljául a hazai szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer megújítását tűzi ki. Ennek
keretében a IV. alprojekt kifejezetten a tizenkét éven aluli gyermekek számára otthont nyújtó ellátás
biztosítására, így a nevelőszülői és a helyettes szülői hivatás, valamint a nevelőszülőket segítő szakemberek
és a gyermekvédelmi gyámok tevékenységeinek, célkitűzéseinek támogatására fókuszál. Értékként tekint
arra a bizalomteli, melegséget, elfogadást és iránymutatást biztosító családi közösségre, mely az érintett
gyermekek valódi támasza lehet. Megkülönböztetett figyelemmel fordul az olyan nevelőszülők
tevékenységének irányába is, akik vállalják, hogy különleges és speciális ellátási igényű gyermekeket
fogadnak családjukba. A nevelőszülők fő feladatának tartja a gyermekek származási családjának segítését
annak érdekében, hogy mihamarabb visszatérhessenek gyökereikhez – immár egy megerősödött,
magasabb egyensúlyt elérő családi közösségbe.
A csecsemő- és kisgyermeknevelőket, pedagógusokat és segítő szakembereket képző főiskola a honlapján
keresztül elérhetővé tette a projekt során létrejött szakmai anyagokat, valamint a kapcsolódó képzések és
továbbképzések – összesen 21 kötetes – oktatói segédanyagait és hallgatói tananyagait. Az ingyenes
regisztrációt követően így válnak hasznosíthatóvá valamennyi érdeklődő számára a pedagógiai,
pszichológiai, gyermekvédelmi, jogi, egészségügyi témákat is feldolgozó elméleti ismeretek, valamint az
elsajátítást segítő gyakorlatok, diasorok, aktualizált szakmai anyagok. A szakmai munkacsoport tagjai a
tarhaz@avkf.hu e-mail címre várják a köteteket használók, vagy a témák iránt érdeklődők gondolatait, a
konzultáció lehetőségét is biztosítva ezzel.

