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FACILITÁTOR KÉPZÉS 2022 TAVASZ 
 

A Williams ÉletKészségek Facilitátor képzést olyan diplomás, segítő foglalkozású 

szakemberek számára tartjuk, akiknek már van csoportvezetési tapasztalata, és ezzel 

a képzéssel szakmai kompetenciájukat szeretnék bővíteni.  

 

A részvétel előfeltételei:  

 A 16 órás saját élményű WÉK  csoport elvégzése. 

 A programban kiemelt készségek ismerete és sikeres alkalmazása a mindennapokban. 

 A program koncepciójának, valamint a Selye János Magyar Magatartástudományi és 

Magatartásorvoslási Társaság és a Facilitátorok közötti együttműködési megállapodásnak 

az ismerete és elfogadása.  

 

Jelentkező továbbá vállalja, hogy a képzésen végig részt tud venni, és időt tud szánni az otthoni 

felkészülésre is, mely az intenzív képzés fontos és elengedhetetlen része. 

 

A Williams ÉletKészségek Facilitátor képzés menete: 

 

1. Facilitátor képzés I. (összesen 32 óra) 4x8  órás elméleti és gyakorlati képzés. A képzés 

írásbeli vizsgával és gyakorlati vizsgával zárul. Sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát 

követően a képzést sikeresen elvégző Facilitátor jelöltek a csoportvezetéshez szükséges 

segédanyagokat nyomtatásban és CD-n is megkapják.  

2. Facilitátor képzés II. (összesen 32 óra). Saját csoport vezetése szupervízió mellett (16 óra), 

ehhez tartozik otthoni felkészülés és csoportos és/vagy egyéni szupervízió. Ez gyakorlatilag 

a tanultak alkalmazását mérő végső alkalmassági vizsga, melynek sikeres teljesítése esetén a 

Williams Inc. kiállítja a Facilitátor oklevelet.  

3. Az WÉK Facilitátor oklevél feljogosít WÉK Tréningek tartására a Williams Inc.-vel kötött 

együttműködési szerződés feltételeinek betartásával. 

 

Kiképző csoportban résztvevők száma: min. 6 fő,  max. 12 fő 

 

A facilitátor képzés díja összesen 160 000 Ft, mely tartalmazza a 32 órás elméleti és gyakorlati 

képzés, a segédanyagok és a vizsgacsoport megvalósításához kapcsolódó szupervízió díját.  

A részvételi díj Selye Magatartástudományi Társaság számlájára fizetendő be: OTP 11708001-

20520696 (2 részletben is fizethető, 80 000 Ft a képzés I. megkezdése előtt, 80 000 Ft a végén)  

A résztvevőkkel a Fktv. értelmében felnőttképzési szerződést kötünk (ny.szám: B/2020/000761).  

 

A 32 órás elméleti és gyakorlati képzés menete:  4x 8 óra minden alkalommal 9.30-17.30 

 

A jelenléti képzés tervezett időpontja:  

2022. április 21, 28  május 12, 26,   pótnapok: május 5, 19 csütörtöki napokon 9.30-17.30 

 A jelentkezőktől kérjük, hogy egyelőre mind a 6 kitűzött napot foglalják be, arra az esetre ha 

addig a képzésvezetőnek valamelyik napra valami közbe jönne. A részvételi díj befizetésének 

határideje 2022. április 1.     

 

Tervezett helyszín: Poliház, 1094 Budapest, Balázs Béla utca 18 

 

Jelentkezés, további információk:  dr. Stauder Adrienne   képzésvezetőnél   

Email: stauder.adrienne@med.semmelweis-univ.hu; tel: 20/ 937-4459  

Honlap: www.eletkeszsegek.hu, www.selyesociety.hu, www.munkahelyistresszinfo.hu   

Jelentkezési lap a  www.eletkeszsegek.hu honlapról tölthető le!  
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