
INGYENES  SZAKTANÁCSADÁS 

 

A Képességforrás Gyerekképző Egyesület kiemelt céljának tekinti, hogy a szülők számára 

segítséget nyújtson a gyerekek fejlesztésével, tanulásával kapcsolatban Ennek érdekében 
ingyenes szolgáltatásként a szakembereink, trénereink folyamatosan végeznek 
szaktanácsadást. 

Mit jelent ez a gyakorlatban? 

Telefonon történő bejelentkezés után a megadott időben a szakember fogadja a 
szülőt/szülőket és a gyereket egy összesen 45 perces beszélgetésre. A szülő elmondja az általa 

tapasztaltakat, majd a szakember a gyerekkel ismerkedik meg, utána a szülővel konzultál 

arról, amit  a gyereknél tapasztalt, ellátja a szülőt tanácsokkal. Ha a tréner úgy látja, hogy a 
gyerek számára érdemes lenne igénybe venni a Képességforrás valamely tréningjét, ezt 
elmondja a szülőnek, azzal együtt, hogy érdeklődés esetén ő tudja-e fogadni a gyereket vagy 
sem. 

Mit jelent az ingyenesség és kötelezettségmentesség? 

Ez a szakszolgáltatás nem kerül semmibe és nem jár semmilyen kötelezettséggel, sem a szülő 

sem a tréner részéről: a szülő nem köteles semmilyen fizetős szolgáltatás igénybevételére, a 

tréner nem köteles elvállalni a nála szaktanácsadáson résztvevő gyereket.  

Mikorra lehet szaktanácsadásra bejelentkezni? 

A szaktanácsadások az arra kijelölt hétköznapon késő délutáni, esti időpontokban vannak. A 

szaktanácsadásra történő időpont kiadása jelentkezési sorrendben történik, ezért érdemes  a 
kívánt időponthoz képest 2-4 héttel előre bejelentkezni, mert előfordul, hogy hosszabb a 

várakozási lista.  

Mi történik, ha több témában szeretne a szülő szaktanácsadást igénybe venni?  

Ebben az esetben több időpontra kell bejelentkezni a különböző szakemberekhez. A 
gimnáziumi felvételi esetében mód van arra, hogy ugyanazon a napon, közvetlenül egymás 
után történjen a szaktanácsadás magyarból és matematikából. 

Mi történik, ha a szülő nem tudja eldönteni, hogy melyik szakemberhez kellene 
fordulnia? 

A telefonon történő bejelentkezés során oktatásszervezőnk segít eldönteni, hogy  melyik 

szaktanácsadásra érdemes menniük. 

 

 



Hogyan lehet bejelentkezni egy szaktanácsadásra? 

Kizárólag telefonon vagy személyesen lehet szaktanácsadásra jelentkezni: 06 1/371 0012 
vagy 06 30/549 4645 számon hétköznapokon 14-19 óra között. A szaktanácsadásra a felsorolt 
területekre a gyerek nevének, életkorának és a szülő telefonos elérhetőségének megadásával 

lehet.  

Mi történik, ha mégsem tudnak eljönni a gyerekkel a megbeszélt időpontban? 

Amennyiben a szaktanácsadás megbeszélt időpontja előtt értesítenek minket erről, tudunk 

adni egy pótalkalmat a gyerek számra. Az értesítés nélkül elmulasztott szaktanácsadást helyett 
nem áll módunkban másikat felkínálni.  

Mennyiszer jöhet a gyerek szaktanácsadásra a trénerhez? 

Egy térítésmentes alkalmat tudunk biztosítani minden gyerek számára, akivel a szülő 

bejelentkezik a Képességforrásba.  

Mit nem jelent a szaktanácsadás? 

A szaktanácsadás nem felmérés, tehát a tréner nem alkalmaz olyan vizsgálati módszereket, 
amelyek számszerű eredményeket mutatnának ki. A szaktanácsadás tartalmáról nem készül 

jegyzőkönyv, semmilyen írásbeli összegzés nem születik. A tréner a jelenlévő 

szülőnek/szülőknek válaszol a kérdéseikre a gyereknél tapasztaltak alapján és ellátja őket 

tanácsokkal a továbbiakra vonatkozóan. A szaktanácsadás ugyanazon gyerek esetében nem 
ismételhető.  

Mi következik utána? 

A szülő eldönti, hogy elegendő volt-e a számára a szaktanácsadás. Ha igen, akkor semmi 
további teendő nincs, otthon a kapott tanácsok segítségével foglalkozik a gyerekkel.  

Amennyiben úgy dönt, hogy a gyerekkel szívesen igénybe venné a szakembereink által tartott 
egyéni tréningek valamelyikét, akkor megkeresi az oktatásszervezőt és beiratkoztatja a 
gyereket a kívánt tréningre.  

 

 

 


