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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A „SZOCIÁLIS KÉPZÉSEK RENDSZERÉNEK MODERNIZÁCIÓJÁHOZ” KAPCSOLÓDÓ PROJEKT
KERETÉBEN MEGNYITOTT TANANYAG-TÁRHÁZ ÚJABB SZAKMAI TARTALMAKKAL BŐVÜLT
A TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 számú projekt keretében kiemelt figyelem irányul a tizenkét év alatti
gyermekek számára otthont nyújtó ellátások támogatására, ennek keretében a befogadó szülői
ellátás megerősítésére. A befogadó szülők és segítőik, valamint a gyermekek vér szerinti szülei
számára összesen tizenegy képzési terület kialakítására került sor, melyekhez kapcsolódóan az Apor
Vilmos Katolikus Főiskola szakmai munkacsoportja dolgozta ki az adott képzések oktatásában
érintett oktatók segédanyagait és a hallgatók tananyagait. A kötetek tartalma elérhetővé vált a
főiskola honlapján kialakított tananyag-tárházban, amely mostanra számos új szakmai tartalommal
gazdagodott.
A „Szociális képzések rendszerének modernizációja” célkitűzéséhez kapcsolódó kiemelt projekt napjaink
sokrétű fejlesztési lehetőségeinek egyikévé vált. A gyermekek mindenek feletti jogai érvényesítésének, a
számukra otthont nyújtó ellátásnak fontos kísérői a befogadó szülők (nevelőszülők és helyettes szülők) és
segítőik (tanácsadók és a gyermek életút-felelősei, a gyermekvédelmi gyámok), akik a projekt keretében
mindannyian ingyenes képzések és továbbképzések résztvevői.
A képzések szakmai tartalma a legmodernebb nevelőszülői szakmai és vizsgakövetelmények rendszerére
épül, s a projekt egységes szemléletének megfelelően, mégis az egyes célcsoportok hivatásához, sajátos
tevékenységi köreihez illeszkedve került kidolgozásra. A tananyagok feltöltésre kerültek az azokat kidolgozó
Apor Vilmos Katolikus Főiskola honlapjának tananyag-tárházába, ahol más segédanyagokkal együtt
elérhetőek. A huszonegy kötet áttekintését tartalmi bemutatások és tárgymutatók, valamint az egyes kötetek
feldolgozását segítő diasorok és feladatsorok is segítik.
A tananyag-tárház tartalma a közelmúltban az egyes kötetek fejezeteinek bővülésével gazdagodott. Az új
fejezetek tartalmi körvonalait a képzések egyes résztvevőivel való konzultációk során kirajzolódó, a
gyakorlati tapasztalatok alapján igazolt témákra építettük. Szerepet kapnak olyan szakmai anyagok
feldolgozásai is, amelyek hasznos üzeneteket hordoznak a projekt célcsoportjai számára. Mindemellett a
főiskola értékorientált szemléletét tükröző olyan módszertani segédanyagokat jelentenek, melyek a
gyermekek gondozásának, nevelésének gazdagításául szolgálnak.
A tananyag-tárház kiegészítése a projekt időszakának végéig folytatódik az egyes célcsoportok számára
lényegesnek tartott új témarészekkel, miközben továbbra is lehetőség nyílik a szakmai munkacsoporttal való
közvetlen konzultációra.

