
 

Migránsok szakképzésével egy befogadó Európáért 
Erasmus + project, projektvezető: ERIFO - n° 2016-IT01-KA202-005445 

 
 

3. Szellemi termék 
 

IO Migráns Szolgáltatató Oktatási Kézikönyv 
 

Képzési terv 
 

 

 
 
 
 

Készült a FISPE és a Revalue-partnerek közreműködésével 

      

 
 
 



 

2 

 
Tartalom 
 
 

1. Bevezetés  
2. A REVaLUE projekt 
3. Migráns szolgáltatói profil 
- Kontextus és leírás  
- Foglalkozási profil       

4. A program általános oktatási céljai 
5. A program konkrét oktatási céljai 
6. Témakörök 

- Modul leírás  
- Elvárt tanulási eredmények (Az európai tanulmányokban foglaltak szerint, és öt személy, európai szinten elfogadott 

leírása alapján: ismeretek és megértés, elsajátított tudás és megértés, ítélőképesség, kommunikációs és tanulási 
készségek.) 

- Tudás, készségek és kompetenciák 
- Értékelési kritériumok 

7.  Hasznos források listája és linkek a programban részt vevő országokhoz 
 
 
 
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez az írás kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, az itt taláható információk bárminemű 
felhasználásáért az Európai Bizottságot semmiféle felelősség nem terheli. 
 



 

3 

1. Bevezetés 
 

Annak következtében, hogy évről-évre nagy számban érkeznek migránsok Európába, számos szervezet foglalkozik az őket támogató 
szolgáltatásokkal.  
A szolgáltatások hatékony ellátásához a fogadó ország jogi és közigazgatási eljárásainak mélyreható ismeretére és jó nyelvtudásra (különös 
tekintettel  
a migránsok által beszélt nyelvekre) van szükség, valamint a kulturális különbségek alapos megértésére, az ügyfelekkel való jobb kommunikáció 
érdekében; nos, a migránsok közül többen rendelkeznek ezen készségekkel. 
A REvaLUE project keretében a menekültek egy VET-képzésen vehetnek részt, ami a már meglévő nyelvi és kulturális készségeikre épülve speciális 
kompetenciákkal és tudással látja el őket, azzal a céllal, hogy sikeres migráns szolgáltató váljon belőlük. Pontosabban, a migráns szolgáltató 
egyszemélyben ötvözi majd egy kultuláris közvetítő képességeit egy tanácsadó és egy ügyfélszolgálati menedzser tudásával és kompetenciáival. 
  
A képzési program kidolgozásában az első lépés a képzés felépítésének és tartalmának a meghatározása. 
Az eredmény egy két részből álló kézikönyv lesz, úgymint: Képzési terv és Oktatási kézikönyv   
Az első rész az Oktatási terv leírását tartalmazza:  

a) Általános oktatási célok 
b) Konkrét oktatási célok 
c) Elvárt tanulási eredmények, (expressed through the European Descriptions of studies and based on five descriptors adopted at European 
level: knowledge and understanding, applying knowledge and understanding, making judgements, communication skills, learning skills; ) 
d) Témakörök 
f) Értékelési kritériumok 
g) Foglalkoztatási lehetőségek az adott országban.  

 
A második rész, az Oktatási kézikönyv a program módszertanát és az oktatási anyagokat tartalmazza. Az oktatás a CLIL-módszer alapján történik, 
hogy minél jobban fejlessze a migránsok nyelvi készségeit. Sok vizuális oktatóanyagot használ, ezzel is segítve a nem anyanyelvű hallgatókat. 
A tantermi oktatás minimum 4 modulból áll majd: 

 1) A bevándorlás jogi szabályozása és közigazgatási eljárások 
 2) Információszerző technikák 
 3)Szolgáltatásmenedzsment  
 4) Az ügyfélszolgálati munka alapelvei 
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Az oktatási kézikönyv a modulok tananyagát tartalmazza, “topic sheet”-ek, videók, és Prezi prezentációk formájában. Ezek elsősorban vizuális 
jellegű oktatóanyagok, így nagy segítséget jelentenek a nem anyanyelvű tanulóknak. A képzés anyagának kidolgozását a FISPE irányítja, ami nagy 
tapasztalatával és innovatív módszereivel szakértőnek számít a migánsok nyelvi készségeinek fejlesztésében. 
 
 
 
 

2. A REVaLUE projekt 
 

Erasmus+ REVaLUE projekt  
A REVaLUe elősegíti a menekültek, a kiegészítő védelemben részesülők és a menedékkérők munkaerő-piaci integrációját, növelve annak az esélyét, 
hogy képzettséget igénylő munkát kapjanak. 
A REVaLUE korrekciós tevékenysége kiküszöbölheti azokat a fő tényezőket, melyek a menekültek munkaerő-piaci integrációját akadályozzák: 
- A meglévő tudás, kompetencia és készségek felismerésének hiánya, az előzetes tanulmányokat is beleértve. 
- Képzettség hiánya. 
- Munkatapasztat hiánya a fogadó országban. 
- Nyelvi hiányosságok. 
A migráns és VET-szervezetek szoros együttműködésének köszönhetően a project Olaszországban, Franciaországban, Németországban, az Egyesült 
Királyságban és Magyarországon a következő eredményekkel jár majd: 
1.Elősegíti a menekültek, a kiegészítő védelemben részesülők és a menedékkérők formális, nonformális, informális tudásának, kompetenciáinak és 
készségeinek felismerését a kifejlesztendő  készségmérő teszt által.  
2. Kiváló képzettséget nyújt olyan VET-képzéseken mint pl. a migráns szolgáltató vagy a szociális vállalkozói menedzser, melyek kimondottan  
a menekültek, a kiegészítő védelemben részesülők és a menedékkérők tanulási – különösképpen nyelvi- igényeinek alapján lettek kidolgozva. 
3. Közvetlen, gyakorlati tapasztalatokat kínál a kialakítandó “munka-alapú laboratóriumokban”. 
A REVaLUE project célcsoportja a nemrég Európába érkezett menekültek, kiegészítő védelemben részesülők és a menedékkérők. Különös 
tekintettel a migráns nőkre: a gender-szempontú megközelítés a project tervezésének és kivitelezésének szerves részét képezi. 
Bár a program kimondottan a humanitárius okokból menekültek számára készült, annak eredményei egyéb migránsok körében is felhasználhatóak. 
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A REVaLUE innovatív jellegét a két újonnan kifejlesztett VET-képzés adja, mely egyesíti a VET-oktatás módszertanának legjobb tulajdonságait: 
(audio-vizuális oktatási anyagok, munka-alapú tréning), a felnőttképzés szükségleteivel és követelményrendszerével (az alapkészségek megszerzése 
és erősítése). Majd mindehhez társul egy hatékony nyelvtoktatítási módszer (CLIL – Tartalom alapú nyelvoktatás). Ez az innovatív kombináció 
kivételesen teljes tanulási tapasztalatot eredményez, és például szolgálhat a képzésfejlesztésnek a jövőben. 
A képzések ezenkívül olyan tréningeket is tartalmaznak, melyek elvégzésével a kedvezményezettek jól fizető közepes/magas képzettséget igénylő 
állásokhoz juthatnak két olyan ágazatban, melyekben szívesen foglalkoztatnak nem honos munkásokat. Így ténylegesen kikerülhetnek a hátrányos 
szociális-gazdasági mókuskerékből, melybe gyakran jutnak.  
 A REvALUE project másik innovatív eleme az a készségmérő eszköz, mellyel a menekültek informális, nonformális tudása, és előzőleg szerzett 
képzettsége egyaránt mérhető. Az informális és nonformális tanulás megfelelő mérése nélkölüzhetetetlen az egyén készségeinek és 
kompetenciáinak feltérképezéséhez, ami alapján meghatározható, hogy milyen irányban érdemes továbbképeznie magát. 
Bár  a projektben vannak innovatív módszerek a formális tanulás mérésére is – ami ugyanolyan fontos -, a kedvezményezettek általában semmilyen 
módon nem tudják igazolni előzőleg szerzett végzettségüket, ami különösen igaz a humanitárius okokból menekültekre. 
A készségmérő segítségével a menekültek könnyebben leírhatják tanulmányi tapasztalataikat, és pontosabban meghatározhatják képzettségi 
szintjüket a szolgáltatók, álláskeresési tanácsadók számára. 
A projekt nem pusztán a készségmérő eszköz kifejlesztéséről szól, hanem az általa szerzett tapasztalatokra építve egyéb célokat is szolgál: 
- Egy, a projekt által hitelesített CV minden egyes kedvezményezett számára, aki részt vesz a készségmérésen.  
Végül, a REVaLUE CV lesz az, ami emblematikusan meghatározza az egész projektet, és a kidolgozásához vezető mérési folyamatot. 
- A riport: “Ki emigrál Európába? Menekültek tanulmányi és szakmai profilja az európai országokban”. A tanulmány a projektben résztvevő öt 
európai ország mérési eredményeit összegzi, megpróbálva átfogó képet nyújtani a menekültek tanulmányi és szakmai tapasztalatairól. 
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3. Migráns szolgáltató  

 
- A migráns szolgáltató munkakör leírása és kontextusa  

 
 
A munkakörbe főleg olyan, a menedéknyújtással kapcsolatos tevékenységek tartoznak mint a tanácsadás, a konfliktisok megelőzése és kezelése, 
interkulturális tréningek szervezése, országos segítői hálózat kiépítése vagy a különböző teamek munkájának kordinálása. 
 
A migráns szolgáltató munkakör mindegyik partnerországban létezik, csak más néven. Az adott országokban a szakmai profiltól függően, különböző 
szerepet tölt be. A REVaLUE partnerség egyik fő célja a szakmai profil megértését elmélyíteni a migráns szolgáltató tréningprogram kifejlesztése 
alatt.  
 
A migráns szolgáltató munkakör gyakorlásához az Európai Unióban sem engedélyre, sem működési nyilvántartásba vételre nincs szükség.  
A migráns szolgáltató munkakör szakképesítést sem igényel, bár az ilyen munkát végzők közül többen rendelkeznek valamilyen iskolai 
végzettséggel vagy végeztek valamilyen tréninget.  
A migráns szolgáltató különféle közösségekben dolgozik: iskolákban, migráns-fogadóhelyeken, menedékhelyeken, szociális központokban vagy 
menekülttáborokban. 
 
Mivel a VET-szektorban egyre inkább úgy tekintenek a migráns szolgáltatókra mint egy körvonalazódó szakma képviselőire, ezért szükségessé vált 
egy hivatalos tréningprogram kidolgozása, és egy közös, az egész Európai Unióra érvényes foglalkozási profil leírása. Ideje végre pontosan 
megfogalmazni, hogy mit is jelent az az elismert szakmai szerep, hogy migráns szolgáltató.  
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Foglalkozási profil 
A foglalkozási profil 
megnevezése 

Migráns szolgáltató  
 

Gazdasági ágazat 
 
 NGO, segélyszervezet, menedékhely, konzultáns 
 

EQF-szint 
3-4 
 

Foglalkozási 
ágazat/terület  

Szociális munka   

Fő tevékenységek  
és kötelezettségek 
 

▪ Tanácsadás nyújtás migránsoknak és menekülteknek. 
▪ Szociokulturális közvetítői szolgáltatások migránsoknak és menekülteknek. 
▪ Az igények meghatározása, segítségnyújtás jogi támogatás kéréshez. 
▪ Támogatás nyújtás a befogadó ország nyelvének tanulához. 
▪ Kapcsolattartás a menekültekkel és a kiegészítő védelemben részesülő kedvezményezetekkel. 
▪ Kapcsolattartás az adott országban működő, migránsokkal dolgozó intézményekkel és szervezetekkel. 

A foglakozás típusa 
(alkalmazott,  
munkáltató,  
szabadúszó stb.) 

▪ Főleg alkalmazott 
▪ Önkéntes is lehet. 
▪ Esetenként szabadúszó (szociokulturális közvetítő) 

Minden országban a jogi státusztól és a szervezet jogi formáitól függ. 

Álláslehetőségek 

▪ Recepciós NGO-nál, karitaív munka migránsokkal és menekültekkel. 
▪ Tanácsadó és operátor, (tanulás, munka, jog) tájékoztatás migránsoknak és menekülteknek. 
▪ Kompetencia tanácsadó 
▪ Tolmács/segítő 
▪ Menekülteket segítő szolgáltatásokban asszisztens.  
▪ Szociális munkás 
▪ Szociális asszisztens 
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 A képzési terv egy olyan sztenderdizált eszközt kínál a REVaLUET-partnereknek, ami egyben útmutatóul is szolgál a migráns szolgáltató VET-
tréningek tartásához. Ez egy szándékoltan rugalmas útmutatás, ami teret ad a különféle oktatási és tanulási módszereknek, azért hogy a 
sztenderdizált tananyag sikeresen alkalmazható legyen a külöböző országok, és tanulók körében. 
 
 

4. Általános oktatási célok 
 

A migráns szolgáltató moduláris program: 
 
 Képessé teszi a tanulót a hatékony, önálló szolgáltatói munkára. (3-4. szint) 
 Tudatosítja az ágazat helyi, és Európában betöltött szerepét. 
 A módszerek, az eszközök és a tanulási támpontok segítségével a tanuló szakmai jártasságra tesz szert. 
 Kiindulópontja, a későbbiekben pedig támpontja lehet a szakmai fejlődés folyamatos mérésének.  
 Az ágazat fejlődése. 

 
 

Tanulmányi 
végzettség, elvégzett 
tréningek 
  

Franciaország: Alapszinten és önkéntesként dolgozva elegendő a középiskolai végzettség. A szociális munkás munkakör 
betöltéséhez az országban szerzett diplomára van szükség.   
Egyesült királyság: NVQ level 3 
Olaszország:  Az 1993. márc. 23., 84-es számú jogszabály alapján, a szociális munkás munkakör betöltéséhez a Bachelor 
vagy a Master diploma megszerzése után működési nyilvántartásbavételre van szükség. Alapszinten és önkéntesként 
dolgozva nincs szükség szakképzettségre. 
Magyarország: 
Alapszinten és önkéntesként dolgozva elegendő a középiskolai végzettség. A szociális munkás munkakör betöltéséhez az 
országban szerzett diplomára van szükség.  
Németország:  A szociális munkás munkakör betöltéséhez Németországban megszerzett diplomára, a bolognai-folyamat 
óta Bachelor vagy Master diplomára van szükség.  Bachelor diploma esetén munkahelyi gyakorlat szükséges az állami 
elismeréshez.  
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5. Konkrét oktatási célok 
 

Készségfejlesztés az alábbi területeken: 
 
1) A bevándorlás jogi szabályozása és  a közigazgatási eljárások 

 A modul célja, hogy a hallgató megfelelő kompetenciákra, készségekre és tudásra tegyen szert ahhoz, hogy a hozzáforduló menekülteket és 
migránsokat képes legyen önállóan a szükséges, bevándorlásjogi és közigazgatási eljárásokkal kapcsolatos információkkal ellátni. 

 
2) Információszerző technikák 

 A modul célja, hogy a tanulót ellássa mindazon alapvető módszertani ismerettel és eszközzel, amivel tájékoztatni és támogatni tudja ügyfelét  
a befogadás multidimenziós folyamatában. Ezt a célt tartva szem előtt, nemcsak a foglalkoztatásra fókuszálunk, hanem olyan, az élet egyéb 
területén hasznos tudást és technikákat is kínálunk, melyek támogatják az egyént az új kapcsolatok és a kapcsolati háló kiépítésében, elősegítve   
társadalmi befogadását. A tanulót arra is felkészítjük, hogy milyen módon mérje fel ügyfele készségeit és kompetenciáit, mikor azok nincsenek 
explicit módon kifejrtve.  

 
3) Szolgáltatásmenedzsment 

Ebben a modulban a diákok a szolgáltatásmenedzsment alapjait sajátíthatják el. A szolgáltatásmenedzsmentet jobban megismerve megérthetik, 
hogy annak használata milyen előnyökkel jár munkájuk során. A modul segítségével képesek lesznek a szolgáltatási stratégiák és döntések 
hatékonyságának folyamatos ellenőrzésére. Fejleszthetik kommunikációs, koordinációs stratégiáikat és javíthatják a szolgáltatások minőségét. 

 
4) Az ügyfélszolgálati munka alapelvei  

Tegyük egyértelművé azon menekültek és migránsok számára, akik ebben a struktúrában kívánnak segítő munkát végezni, hogy minden lényeges 
információt adjanak át a szervezetnek, a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás és kommunikáció érdekében. Ezenkívül érdemes megismertetni 
őket a nem hivatalos munka, az emberi érzelmek és az emberi viselkedés fogalmával.  
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6. Témakörök  
 
 

 
1. Modul  

 

EQF 
(szint) 

Idő-
tartam 
(óra) 

 

A bevándorlás jogi szabályozása és a közigazgatási eljárások 
 

3-4 6-8 

 
Modul leírás és tevékenységek:  
 
A modul tartalma országonként különböző, mert a jogi szabályozásoktól és a közigazgatási rendszertől függ. Bár a feladatok, 
a szükséges készségek és ismeretek különbözőek a partner országokban, a cél az közös: a menekülteket és menedékkérőket 
ellátni mindazon, szabályozásokkal, közigazgatási eljárásokkal kapcsolatos információval, amely munkaerő-piaci és 
társadalmi integrációjukat elősegíti. A modul segítségével a tanulók megtanulják kezelni (az összes, a bevándorlás jogi 
szabályozásával és a közigazgatási eljárásokkal kapcsolatos információt):  

- Személyes okmányokkal és ügyintézéssel kapcsolatos információk. 
- A szociális és a professzionális szolgáltatások előnyeivel kapcsolatos információk. 
- Szociális lakásokkal és szállásokkal kapcsolatos információk. 
- A menekültügyi eljárással kapcsolatos információk és jogi tanácsadás, a menedékes és a menekült státuszt is 

beleértve. 
- A legalizálási eljárással kapcsolatos információk.   
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Elvárt tanulási eredmények: 
 

1. Az intézményi, jogi keretek és a migránsokkal, menedékkérőkkel, menekültekkel kapcsolatos közigazgatási eljárások ismerete, 
országos és regionális szinten.     

2. A jogi támogatás szükségességének felismerése, és a folyamat figyelemmel követése. (A migránsoknak, menedékkérőknek, 
menekülteknek nyújtott jogi támogatások fajtái.) 

3. Azon ismeretek elsajátítása, melyek segítsével a migánsokat, menedékkérőket és menekülteket támogató tevékenységüket az 
intézményi és jogi kereteknek megfelelően tudják végezni. 

4. A munkakörnyezet jellemzőinek megértése, a munkakör, az azzal kapcsolatos feladatok, és a hatékony munkavégzés feltételeinek 
magaszintű ismerete. 

5. Nyelvi ismeretek, melyek olyan speciális területeken fontosak, mint a jogi szabályozások és az ügyintézés. 
 

 
Tudás   

 
Készség 

 
Kompetenciák 

 A jogi környezet ismerete. 

 A nemzeti jog és a szabályozások megfelelő 
ismerete, a munkajogra és az adminisztratív 
eljárásokra fókuszálva.  

 A nemzeti jogi és bevándorlást szabályozó 
eljárások okmányokkal igazolt ismerete. 

 A szociális munkával és a migrációval 
kapcsolatos szabályozások ismerete.  

 A menekültügyi eljárás ismerete, beleértve a 
menedékes és a menekült státuszt. 

 Olyan nyilvánosan hozzáférhető eszközök 
ismerete, melyek hasznosak lehetnek a 
munkakeresésben. 

 A bevándorlás nemzeti és európai jogi 
szabályozásának az ismerete. 

 A fogadóország nyelvoktatásának ismerete. 

 Szolgáljon releváns információval a migrációval 
kapcsolatos kérdésekben. 

 Legyen tájékozott a munkaerőpiaccal 
kapcsolatban.  

 Legyen tájékozott a VET-tréningekkel 
kapcsolatban.  

 Legyen naprakész a menedékhelyeket, a 
menekültstátuszt és a migrációt érintő 
kérdésekben, ismerje a nyelvtanulási 
lehetőségeket (állami támogatású). 

 Tudjon információt adni a bevándorlás jogi és 
közigazgatási eljárásokkal kapcsolatban (szóban 
és írásban). 

 Tudja ellenőrizni a bevándorlás jogi és 
közigazgatási eljárásokkal kapcsolatos 
információkat. 

 Figyelmes 

 Tájékozott 

 Holisztikus szemléletű  

 Megoldásközpontú 

 Dinamikus  

 Megoldásközpontú  

 Megértő 

 Problémafelismerő attítűd  

 Érti az írott szöveget  

 Jó íráskészség 

 Jó beszédkészség 

 Jó hallgató 

Értékelési kritériumok: 
Az ön-értékelés elemzése az input-output oktatási eredmények alapján.  
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2. Modul 

 

EQF 
(szint) 

Idő-
tartam 
(óra) 

 

Információszerző technikák 
   

3-4 6-8 

 A modul leírása: 
 
A modul segítségével a tanuló a pozitív interakciót sajátíthatja el, többek között. A megszerzett ismeretek és készségek 
birtokában képes lesz megfelelő tájékoztatást nyújtani, ügyfeleivel pozitívan és cél-orientáltan kommunikálni. Ügyfelei már 
meglévő kompetenciáinak és képességeinek megismerése alapján képes lesz az igényeiknek megfelelő, személyre 
szabott“intervenciós projekteket” tervezni: atttítüdjeik és kompetenciáik felértékelésével egy jobb élet lehetőségét 
kínálhatja nekik a fogadó országban. A modulból az alábbi ismereteket sajátíthatják el a leendő migráns szolgáltatók:  
Iránymutatás az egyén befogadása felé vezető úton. 

- Hatékony személyes interjú készítése. 
- Pszichológiai támogatás distresszes állapotban lévő ügyfeleknek. 
- Ügyfélközpontú kommunikációs stratégiák alkalmazása, melyekkel felülemelkedhet a nyelvi és kulturális 

különbségeken (diverzitás menedzsment). 
- Kiinduló készségmérés a kompetenciák, a formális, nonformális, informális készségek és a kapacitás elemzése 

alapján. 
- A tanulási módszerek monitorozására alkalmas eszközök (kérdőívek, tesztek, interjúk stb.) kidolgozása és használata. 
- Rendszeres beszámoló készítése a monitorozás eredményeiről és a szolgáltatás értékeléséről. 
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Elvárt tanulási eredmények:  

1. Az aktív hallgatás elsajátítását célzó technikák ismerete. 
2. A bizalom kiépítése és megtartása. 
3. Az adatbázis-kezelő rendszerek ismerete. 
4. Legyen képes megfelelő tájékoztatást nyújtani. 
5. Legyen képes megszólítani minden egyes ügyfelet, kulturális háttértől függetlenül (interkulturális kommunikáció). 

 
Tudás 

  
Készségek 

 
Kompetenciák 

 Befogadásorientált készségeket értékelő 
technikák.  

 Kompetenciákat elemző és kiegyensúlyozó 
technikák. 

 Az egyenlő tanító-tanítványi viszonyra épülő 
technikák. 

 Olyan információszerző technikák, melyek a nyelvi, 
kulturális különbségektől függetlenül működnek.  

 Technikák, melyekkel értékelhetőek a befogadás 
irányába tett lépések. 

 Az adott ország társadalmi befogadási politikái,  

 és azok kontextusa. 

 Az adott ország “migráns szolgáltató szektorának”, 
és az azzal kapcsolatos migrációs politikának az 
ismerete. 

 A fogadó ország munkaeő-piacának általános 
ismerete (alapvető szabályozási keretek). 

 Pozitív interakciós stratégiák. 

 Elsajátítja, hogy végezzen hatékony készségértékelést. 

 Ismeri a kompetenciákat hitelesítő módszereket. 

 Segít önéletrajzot írni a hozzáfordulóknak. 

 Tájékoztatást és segítséget nyújt a munkakeresésben. 

 Megérti, és segíti rekonstruálni az egyének társadalmi-

szakmai életútját. 

 Támogatja az ügyfeleit a befogadásukat elősegítő 

információk összegyűjtésében. 

 Végigkíséri az egyéneket saját szakmai projektjük 

kivitelezésében.  

 Támogatást nyújt kutatásaikhoz. 

 Támogatja a kritikus olvasás elsajátítását: segít eligazodni  

 a tanulási és munkalehetőségekkel kapcsolatos információk 

között, melyek alapján ügyfelei összeállíthatják egyéni 

cselekvési tervüket. 

 Egyénileg segít kiutat találni a nehéz helyzetekből. 

 Empátia és 
megértő atti- 
tűd a másik 
elvárásaival 
kapcsolatban.  

 Kommuniká- 
ció és  
interakció. 

 Az egyéni 
igények 
megértése. 

 Türelem és 
készség a 
párbeszédre. 

 Kritikai érzék 
és elemző 
készség. 

 

Értékelési kritériumok:  
Az ön-értékelés elemzése az input-output oktatási erednények alapján. 



 

14 Module 3 
EQF 

(szint) 

Idő-
tartam 
(óra) 

Szolgáltatásmenedzsment 3-4 6-8 

A modul leírása: 
 A modul a szolgáltatásmenedzsment alapjait mutatja be, a hangsúlyt a migráns szolgáltatásokban hasznos elemekre 
helyezve. Az itt található ismeretek elsajátításával a szolgáltatások az ügyfélszám növekedésének megfelelően  
optimalizálhatók. 
A modul az alábbi ismereteket nyújtja :  

- Kockázatelemzés. 
- A csapattagok és az önkéntesek munkájának kordinálása. 
- Rendszeres szakmai team meetingek, szupervízió, tréningek. 
- Támogatási kérelem benyújtása projektekhez.  
- Hálózati munka a partnerszervezetekkel, a hatóságokkal, szakértőkkel és hivatásos szociális munkásokkal. 
- A résztvevők szupervíziója és támogatása. 
- A menekültek igényeinek felismerése.  

- A menekültek és a szervezet tevékenységének összehangolása. 

  

 
Elvárt tanulási eredmények: 
 

1. Az ellenőrző rendszerek ismerete. 
2. Az ügyfélkapcsolati rendszer ismerete. 
3. A megfelelő módszerek ismerete az ügyfelek megelégedettségének és elégedetlenségének kezeléséhez.  
4. A tudásmenedzsement ismerete. 
5. A hálózati munka ismerete. 

 

 
Tudás 

  
Készségek 

 
Kompetenciák 
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 Alapszinten tudjon kérdőívet írni, a kapott válaszokat 

kiértékelni, hogy képes legyen az ügyfelek 

megelégedettségét mérni és növelni. 

 Helyi szinten legyen tisztában az ágazatot érintő 

lényeges információkkal, és az ügyfelek/migránsok 

igényeivel. 

 Ismerjen olyan útmutató, hasznos ajánlatokat is, 

melyeket a saját szervezete nem kínál, hogy ügyfeleit a 

megfelelő helyre tudja irányítani. 

 Működjön együtt más, szakmai tanácsadó 

központokkal, akik az élet egyéb területén szolgálnak 

tanácsokkal. 

 Tegye magáévá az ügyfélközpontú gondolkodást, így az 

ügyfelek igényeit is. 

 Legyen képes megszólítani az ügyfelet. 

 Használjon többféle kommunikációs 

stratégiát, hogy megfelelően tudjon 

kommunikálni a különböző 

partnerekkel. 

 Legyen képes kapcsolatokat és 

együttműködést kiépíteni. 

 Cselekedjen szolgálatorientáltan.  

 Tudja kezelni a megelégedettséget és  

 az elégedetlenséget. 

 Ismerjen tudásmenedzsment 

stratégiákat. 

 Legyen tisztában az irodai működés 

alapjaival. 

 Legyen szervezőereje, és tudja kezelni  

a prioritásokat. 

 

 Kiváló kommunikációs 

készség 

 Empátia 

 Kiváló kapcsolatépítő 

készség 

 Türelem 

 Rugalmasság 

 Interkulturális 

kompetenciák 

 Jó hallgatási készség 

 Nyitottság 

Értékelési kritériumok: 
Az ön-értékelés elemzése az input-output oktatási eredmények alapján. 
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Module 4 
EQF 

(szint) 
Időtartam 

(óra) 

Az ügyfélszolgálati munka alapelvei 3-4 8 

A modul leírása:  
A modul célja, hogy az alapelvek elsajátításával a tanulók megértsék az ügyfélszolgálati munka emberi oldalát, ami 
ugyanúgy fontos része a szolgáltatásoknak. Idetartozik mindazon tevékenyég vagy viselkedés, ami segíti a szervezet 
munkáját, ahol a migráns vagy menekült dolgozik, beleértve a nem hivatalos segítségnyújtást is. (mosoly, kényelem, 
megnyugtatás stb.). Mindemellett, “az ügyfélszolgálati munka alapelveit” tágabb értelemben is meghatározzuk, úgy 
ahogy az az üzleti életben használatos. A modul segítségével a leendő migráns szolgáltató  
a következőket sajátíthatja el:  

- Problémamegoldás, bizalomépítés, interkulturális érzékenység, professzionális ügyintézés, jó belső 
kommunikáció.  

- Ismerje fel, ha ügyfelei védelemre szorulnak, és nyújtson megfelelő támogatást a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
felnőtteknek, gyermekeknek. 

- A tréningek figyelemmel kísérése, a résztvevők útjának nyomon követése, esettanulmányok készítése, az ügyfelek 
továbblépésének elősegítése.  

- Legyen tisztában ügyfelei jólétével, és tudja, hogy szükség esetén kit kell értesíteni.  
- Érzékeny, átfogó interjúk készítése az ügyfelek igényeinek felmérését célozva. 
- Ügyfél riport vezetése, felhasználva a szervezet adatnyilvántartó-rendszerét, jó kapcsolattartás az ügyben illetékes 

belügyminisztériumi dolgozóval. 
- Az ügyfelek folyamatos tákékoztatása ügyükkel kapcsolatban, az igényeiknek megfelelő tanácsadás és támogatás 

nyújtás.  
- A szociális munka etikai kódexe, és annak interkulturális változatai alapján végzett tevékenység.  

  

Elvárt tanulási eredmények:  
 

1. Az ügyfélszolgálati munka alapelveinek ismerete 
2. A belső és a külső ügyfélszolgálati munka közötti különbségek ismerete. 
3. Pozitív, barátságos attítűd elsajátítása. 
4. Interkultulturális közvetítői képesség. 
5. Tanácsadói beszélgetéseken szerzett tapasztalat (a gyakorlati helyzeteket is beleértve). 
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Tudás 

  
Készségek 

 
Kompetenciák 

 Az ügyfélszolgálati munka üzleti életre 

vonatkozó alapelveinek ismerete. 

 A migráns ügyfélszolgálati munkában 

alkalmazható alapelvek ismerete. 

 Nem hivatalos szolgáltatások nyújtása. 

 A migránsok közötti konfliktus vagy 

ellenszenv kezelése. 

 A szervezeti működés ismerete. 

 A városi szegénység és a menekültek 

életének ismerete, megértése; vagy  

az erre irányuló szándék megléte.  

 A migrációs kérdések, konfliktusok 

ismerete, kulturális érzékenység, gender-

szempontú megközelítés. 

 

 
 

 Ügyfélbarát környezet kialakítása.  

 Titoktartási kötelezettség. 

 Figyelmen kívül hagyja a migránsok 

származását, hogy elkerülje a 

konfliktusokat.  

 Barátságos és személyes szolgáltatás 

nyújtás szükséghelyzetben lévő 

embereknek. 

 Jó kapcsolatépítő és kapcsolattartó 

képesség. 

 Képes meghatározni az igényeket egyéni 

szinten és általánosan (a migránsra vagy  

 a szervezetre vonatkozó). 

 Jó kommunikációs készség, az angol, mint 

második nyelv megfelelő ismerete. 

 Megérti mások kultúráját, történetét, 

életútját. 

 Legyen képes multikulturális és diverz 

környezetben dolgozni. 

 

 Legyen empatikus a helyzettel és a 

menekültek igényeivel kapcsolatban. 

 Elkötelezettség az egyenlőség és a 

diverzitás mellett. 

 Tiszteli az emberek autonómiáját,  

 és a jogukat, hogy saját döntéseket 

hozzanak.  

 Kiváló hallgatási készség, türelem és 

empátia. 

 Kötelességtudó és felkészült. 

 Gondoskodó, tisztelettudó, nyitott, 

együttérző és magabiztos. 

Értékelési kritériumok:  
Az ön-értékelés elemzése az input-output oktatási eredmények alapján. 

 
  



 

18 

 

7. Hasznos források listája és linkek a pertner országokhoz 
 
 
UK  

 https://semta.org.uk/images/pdf/PLTS-Workbook-2011-Updated-June-2014.pdf 

 https://www.citb.co.uk/documents/qualifications/plts-general-guidance.pdf 

 https://ccskills.org.uk/downloads/PLTS_Guide_Jul_2011.pdf 

 https://www.gatewayqualifications.org.uk/qualification-area/personal-social-development/personal-learning-thinking/ 
 

FRANCE  

http://www.scoplepave.org/les-autres-cooperatives-d-education-populaire 

https://mftrou.com/quality-customer-service/ 

ITALY  

https://www.SPRAR.it/guide-normative/modulistica-SPRAR 
www.serviziocentrale.it. 
http://www.sds.firenze.it/materiali/Atti_2017/all6dir52_17.pdf 
 
 
 

https://semta.org.uk/images/pdf/PLTS-Workbook-2011-Updated-June-2014.pdf
https://www.citb.co.uk/documents/qualifications/plts-general-guidance.pdf
https://www.gatewayqualifications.org.uk/qualification-area/personal-social-development/personal-learning-thinking/
http://www.scoplepave.org/les-autres-cooperatives-d-education-populaire
https://mftrou.com/quality-customer-service/
https://www.sprar.it/guide-normative/modulistica-sprar
http://www.serviziocentrale.it/
http://www.sds.firenze.it/materiali/Atti_2017/all6dir52_17.pdf

