
 

 

 
 

 

 

NEHEZEN NEVELHETŐ, PROBLÉMÁS 

GYERMEK KEZELÉSE 
 

 

Szolgáltató intézmény neve és pontos címe: 

Mentor Projekt Kft., 2100 Gödöllő, Szilhát utca 17/B 

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége: 

Répás Ildikó,  ildiko.repas@gmail.com  +36-20/347 9147 

 

 

Célcsoport: Pedagógusok 

 

A képzés célja: A nehezen nevelhető, problémás gyerek azonosítása és támogató megoldási 

lehetőségek megismerése 

 

A képzés főbb tartalmi elemei:  

 Kit nevezünk problémás gyermeknek? 

Bárki, aki számunkra nehezen kezelhető, zavaró helyzetet teremt. Illetve problémás viselkedés, az 

átlagtól való eltérés. Ennek a szubjektív értelmezésnek a pedagógus pályán rengeteg buktatója 

van. 

 Melyek az egészséges fejlődés külső és/ vagy belső feltételei? 

Ha az egészséges fejlődés feltételei nem adottak, illetve tartósan hatnak károsító bio-pszicho-

szocilis tényezők az egyén életében, vagy életének bizonyos szakaszában, nagy a valószínűsége 

annak, hogy a működése problémássá válhat. 

 A pedagógust, gyereket segítő, támogató megoldási lehetőségek megismerése 

 

A képzés módszerei: 

Előadás és a résztvevők aktív közreműködésével – egyéni, páros, csoportos munka. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

 Fejlődéslélektani szakaszok jellemzőinek ismerete 

 A magatartásproblémák megnyilvánulási területeinek ismerete 

 A gyakorlati feladatok kreatív megoldása 

 

A továbbképzés óraszáma: 30 óra 

 

mailto:ildiko.repas@gmail.com


Tervezett időpont: 2015. július 27-28-29-30-31. 

 

A továbbképzés javasolt időtartama (érkezés napja – távozás napja feltüntetésével): 

Az érkezés napja: 2015. július 27., hétfő, 14 óra, a távozás napja 2015. július 31. péntek 

 

Tervezett helyszín (pontos címe, elérhetősége, megközelítése): 

Hunguest Hotel Panoráma, 8380 Hévíz, Petőfi Sándor utca 9. 

1. A Szálloda - összeépült a világhírű gyógyászati és fürdőközponttal a Hévízi Szent András 

Gyógycentrummal, amely egy fedett hídon keresztül érhető el. 

2. Elhelyzés: Kétágyas szobákban (TV, telefon, fürdőszoba, erkély, ingyenes internet 

(WiFi) 

3. Ellátás:  

- Svédasztalos reggeli és vacsora, délben levesbüfé; 

- Délelőtt, délután kávé és kristályvíz bekészítés; 

- Személyenként az éjszakák számával megegyező számú belépő a Szt. András 

Gyógyfürdőbe vagy a hévízi tóra (3 órás jegyek; a Tófürdő esetén a sókamra is 

használható;  

- fürdőköpeny-használat; 

- Az elutazás napján hideg úti csomag 

 

4. Kulturális programok 

Megközelíthetőség: 

A Hunguest Hotel Panoráma*** Hévíz belvárosában, a buszpályaudvartól 200 m-re, a hévízi 

tótól csak 150 m-re található. 

Autóval érkező vendégek Budapestről az M7-es autópályára rátérve 2 óra alatt elérhetik Hévízt. 

A szálloda GPS koordinátái: É 46° 47' 20,36" (46.78899), K 17° 11' 17,30" (17.18814) 

Tömegközlekedés esetén a Hévízi autóbuszpályaudvarra érkező vendégeknek csak 2 percet kell 

sétálni, hogy elérjék szállodát. 

 

http://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/heviz/hunguest_hotel_panorama/panorama_hotel/terkep_

megkozelites/ 

 

 

 

 


