
  
 

A Titkos Küldetés® Foglalkozásvezetői képzés a CSALÁDOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR javaslatára  

az ÉLETÜNK A CSALÁD! NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. részére nyújtott a Tempus Közalapítvány  

EG-00119-001/2022-es iktatószámú Támogatói Okiratban rögzített támogatása révén valósul meg  

 
Kiskamasz Program Foglalkozásvezetői Képzés 

 
A képzés vezetői:  Tirczka Imréné Zsófi (védőnő),  

Dr. Rézné Vitus Csilla (védőnő, mentálhigiénés szakember) 
Dr. Réz Miklós (gyógyszerész, coach) 

A képzés helyszíne, időpontja:  

1. csoport: Budapest, 2022. szept. 30. és okt. 1.      péntek-szombat, 9:00- 17:30, jelenléti alkalmak 
2. csoport: Debrecen, 2022. október 28-29.  péntek-szombat, 9:00- 17:30, jelenléti alkalmak 
3. csoport: Veszprém, 2022. november 21-22.         hétfő-kedd, 9:00-17:30, jelenléti alkalmak 

Mindkét csoport összevontan: 2022. november 15. kedd és november 17. Csüt. 13:00-17.30-ig 
webináriumi alkalmak 

Képzés rendje: 

1. A sikeres jelentkezést követően, a Foglalkozásvezető-Jelöltnek lehetősége lesz részt venni egy 
Titkos Küldetés® foglalkozáson hospitálóként, amennyiben lesz mód erre a képzés előtt. 

2. Az első két képzési nap menete 9.00-17.30-ig tervezett időtartamban: 
Az első napon a foglalkozás interaktív bemutatójára, a második napon ismertetésre kerül a szülői 
bemutató. A képzési napok személyes jelenléttel valósulnak meg. 

3. A harmadik képzési nap menete 13.00-17.30-ig tervezett időtartamban: 
A program orvosszakmai szakértője, Dr. Alpár Alán a SOTE Rektorhelyettesének előadását 
hallgatjuk meg felvételről a férfi és a női nemi apparátusról, valamint a Magzati fejlődésről.  
A képzési alkalom webinárium jelleggel az online térben valósul meg. 

4. A negyedik képzési nap menete 13.00-17.30-ig tervezett időtartamban: 
Portik-Bakai Melinda, pszichológus, szexológus tanácsadónak a serdülőkor-nemiség 
kialakulásának lélektani hátteréről, a serdülőkor életfeladatairól szóló előadását hallgatjuk meg 
felvételről. A képzési alkalom webinárium jelleggel az online térben valósul meg.  

5. Vizsga: A teljes Titkos Küldetés® programfelszerelés összeállítását és a programvázlat 
ismeretanyagának elsajátítását követő egy éven belül a Foglalkozásvezető-Jelölt vizsgaként egy 
Titkos Küldetés® foglalkozást és hozzá kapcsolódó szülői bemutatót tart a Titkos Küldetés® 
Vezetősége által felkért, gyakorlott foglalkozásvezető jelenlétében. 

6. Sikeres vizsga: A sikeres vizsgát tett jelölteknek oklevelet állítunk ki, és szerződést kötünk a 
Program jogszerű használatáról, valamint lehetőséget adunk a titkoskuldetes.com 
foglalkozásvezetői oldalán bemutatkozó fotóval, elérhetőséggel és küldetésnyilatkozattal 
megjelenni. 

7. Sikertelen vizsga: esetén a vizsgáztató további instrukciókkal látja el a Jelöltet, és amennyiben 
szükségét látja, a következő vizsgaalkalom előtt írásbeli teszt kitöltésére is sor kerülhet. 
Amennyiben a jelölt nem tudja a vizsgát letenni, úgy a támogatás összegét, 125 000 Ft-ot 
köteles visszatéríteni a Tempus Közalapítvány számára. 
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Képzés díja: bruttó 125.000 Ft, 

mely a CSALÁDOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR javaslatára a felnőttképző ÉLETÜNK A CSALÁD! 

NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. részére nyújtott, a Tempus Közalapítvány EG-00119-001/2022-es 

iktatószámú Támogatói Okiratban rögzített támogatása révén díjmentesen valósul meg.  

Magában foglalja az alábbiakat: 

− a 4 alkalmas szakmai képzést, 

− a Programvázlatot és a Programbemutató vázlatát, 

− a foglalkozáskellékek közül a védjegyzett képi anyagot és a foglalkozáskellékek közül a 

logózott eszközöket 

− valamint egy hospitálási lehetőséget. 

Támogatás igénybevételének feltétele: 

1. a jelentkező szakember saját jogán, külsős szakember bevonása nélkül, jogszerűen tarthasson 
intézményi felvilágosító foglalkozást intézményi keretek között.  

(Elsősorban iskolavédőnők, pedagógusok, egyéb intézményi keretek között működő ifjúsággal 
foglalkozó szakemberek pl. iskolapszichológusok, iskolaorvosok, állami szervnél foglalkoztatott 
szociális munkások, egészségfejlesztők stb.) 

2. A meghirdetett képzések közül csak az egyikre ad be jelentkezést:  
a. vagy az MFM-Projekt Ciklus-show® foglalkozásvezetői képzésre,  
b. vagy a Titkos Küldetés® kiskamasz program foglalkozásvezetői képzésre. 

3. A jelentkezés során történt pozitív elbírálást követően, a képzést maradéktalanul elvégzi 
(önhibájából adódóan nem hiányzik) és a foglalkozásvezetői vizsgát a képzés zárását követő egy 
éven belül leteszi. Ellenkező esetben a képzési támogatás Titkos Küldetés® foglalkozásvezetői 
képzés esetében (125 000 Ft!) visszafizetendő.  

Jelentkezés menete: 

1. Jelen Képzési Tájékoztató a képzésről, melyek áttanulmányozása alapján döntheti el Ön a 

jelentkezését, és kifejezheti, hogy vállalja a bennük foglaltakat. 

2. Az előzetes jelentkezési felület kitöltése, melyről egy visszaigazoló e-mailt küldünk, hogy 

láthassa milyen adatokkal érkezett be a jelentkezése, egyúttal  

3. bekérjük a végzettséget igazoló dokumentumot, önéletrajzot, motivációs levelet és az ajánlást. 

Az ajánlást olyan személytől várjuk, aki jártas kiskamaszokkal való foglalkozásban és jó szívvel 

ajánlja a jelentkezőt, mert értékrendje, személyisége és elhivatottsága alapján alkalmasnak 

találja. (Pl. egyik iskola igazgatója vagy szakmai vezető) 

4. Beérkezést követően megkeressük Önt egy egyéni online interjú időpontjának egyeztetése 

céljából.  

5. Az interjú után e-mailben jelzünk vissza arról, hogy a képzésre való jelentkezését elfogadtuk-e 

vagy sem. Ha igen, akkor az egyben a személyes meghívásunk a képzésre és ekkor küldjük ki a 

felnőttképzési szerződést, amelynek aláírt visszaküldésével válik majd véglegessé a jelentkezés. 

További érdeklődés esetén a képzés szervezőjéhez fordulhat kérdéseivel: 

Dr. Rézné Vitus Csilla (védőnő, mentálhigiénés szakember) Tel:+36 20 950 3425 

tel:+36

