
 
 

 

 

  Gyermekvédelem ‒ felsőfokon 
 

   2009 októberétől a Kar aktív szakmai résztvevője a S.I.N.N 
(Szociális Innovatív Hálózat) osztrák szaktanácsadó cég által 
koordinált KIDS STRENGTHS ‒ Gyermekek a mentális 
rendellenességek kontextusában pályázati projektnek, amelyet az 
Európai Unió Élethosszig tartó tanulás programjának Leonardo da 
Vinci Innováció Transzfer alprogramja támogat.  

 

 

   A 12  nemzetközi  partnerintézmény  együttműködésével  megvalósuló  projekt célja a mentális 
betegségek kontextusában nevelkedő gyermekekkel foglalkozó szakemberek képzése, akik ‒ más 
érdeklődőkkel együtt ‒ a projekt honlapján (www.strong-kids.eu) a szakterülettel kapcsolatos hasznos 
szakirodalmakat és háttérinformációkat találhatnak kilenc különböző nyelven. A képzési anyagok a projekt 
futamideje alatt, vagyis 2009. október 1-től 2011. szeptember 30-ig térítésmentesen állnak rendelkezésre az 
alábbi tartalommal. 
 

   I. Négy személyre szabott képzési modul és szektor-specifikus módszerek különböző szakemberek számára 
 

1. modul: Beszéljünk a gyerekekről (a szülők és szakemberek érzékenységének növelése a mentálisan 
sérülékeny szülők mellett nevelkedő gyermekek irányába) 

2. modul: A szülők mentális sérülékenységének hatása a gyermekek életére 
3. modul: Hogyan tájékoztassuk a gyermekeket és a szülőket a mentális sérülékenységről 
4. modul: Hogyan segítsük elő a gyermekek megküzdési folyamatait 
Módszertani anyagok különböző szakterületek szakemberei számára (szociális munka, 

gyermekvédelem, közoktatás, egészségügyi és pszichoszociális szolgáltatások) 
 

    II. A gyermekek pszichológiai támogatására fókuszáló on-line képzés szakemberek számára  
 

Virtuális osztályterem, amelyben a résztvevők a téma európai szakértőitől szerezhetnek elméletileg 
megalapozott gyakorlati tudást különböző nyelveken. 

 

   III. On-line tudástár 
 

Különböző szakmai képzési anyagok 8 nyelven (angolul, finnül, németül, magyarul, portugálul, 
spanyolul, szlovákul, törökül) történő közvetlen feltöltése és elérhetővé tétele céljából  

 

   IV. On-line erőforrás térkép 
 

A képzés időtartama alatt térítésmentesen elérhető online klinikai eszköz szakemberek számára a 
mentális betegség kontextusában élő gyermekek támogató erőforrásainak feltérképezése céljából 

    
   A honlap a fentiek mellett lehetőséget ad a témával foglalkozó szakembereknek saját szakmai anyagaik 
feltöltésére és népszerűsítésére is.  
   Lehetőséget kínál továbbá a mentálisan sérülékeny szülők gyermekeinek arra, hogy egymással, illetve egy 
tanácsadó szakemberrel bizalmasan, anonim módon megosszák élményeiket, problémáikat, illetve hasznos 
információkat és segítségnyújtást kaphassanak e-mailen.  
   A mentálisan sérülékeny szülők mellett nevelkedő gyermekeknek és serdülőknek gyakran rengeteg 
kérdésük van szüleik állapotával, saját lehetőségeikkel és kilátásaikkal kapcsolatosan. Ezért kiemelten 
fontos, hogy a gyermekvédelem a rendelkezésre álló új eszközök és módszerek alkalmazásával elérje és 
segítse ezt a csoportot a mindennapi nehézségek leküzdésében, amely a mindennapi pedagógiai munkának 
is fő célkitűzése. 
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