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Javaslataink az alaptanfolyami előadásokhoz a megújult alaptanfolyam első 
10 napjának tapasztalatai alapján, oktatói megbeszélések  

(2012. nov. 29. és 2013. május 24.) után. 
 

 
A Kezdő – Haladó – Mester alaptanfolyam egyes blokkjai nem fedik minden szempontból a 
korábbi A – B – C – D – E blokkokat sem sorrendiségben, sem tartalmilag.  
Természetesen az előadások mind a blokkok szintjén, mind napi szinten egymásra 
épülnek, azonban ez eltér a korábbról megszokott sorrendtől.  
 

Ezért kérjük, hogy minden előadó tanulmányozza át az új órarendet, mielőtt 
előadásából felkészül. 

 
 

Résztvevők: 
 
32 hallgató kezdte el a KEZDŐ I. és II. blokkjait, 2 fő 2014 tavaszán folytatja  
6 SOTE hallgató csatlakozott a III. blokknál  
38 hallgató végezte el - sikeres tesztírással - a KEZDŐ III. és IV. blokkokat. 
 
9 hallgató végezte el a HALADÓ tanfolyamot. 
 
 

 
JAVASLATOK AZ ELŐADÁSOKHOZ – TECHNIKAILAG, FORMAILAG, 1-5 napok 

 
- Javasoljuk, hogy nézzetek utána annak, hogy melyik téma mikor kerül sorra az 

Alaptanfolyamon. Így hivatkozni lehet rájuk, amikor egy hallgató olyant kérdez, ami 
később hangzik majd el, és esetleg sokkal részletesebben, mint ahogy magunk tudnánk 
válaszolni. 

 
- Kérjük, legyetek tisztában azzal, hogy milyen előadások hangzottak már el a saját 

előadásotok előtt, és milyenek még nem. Lehetőleg csak olyan kifejezésre, fogalomra, 
témára, előadásra hivatkozzunk, amiről már volt szó (pl. rubrikák, repertorizáció, 
Schüssler-sók, polikreszt, nagy és kis szerek, Hering szabály…). 

 
- Kérjük, hogy az előadásotokhoz kapcsolódó egyéb előadás(oka)t vagy hallgassátok 

meg, vagy a diajegyzetét nézzétek meg. Ehhez segítséget nyújt a honlap alábbi oldala 
a bejelentkezést követően:  
http://www.homeopata.hu/?q=oldal/orvosoknak/tanfolyamaink-orvosoknak/oktatoinknak/ 
 

- Hasznos, ha saját előadásunk diajegyzetét kinyomtatva magunkkal hozzuk, arra az 
esetre, ha a technika felmondaná a szolgálatot. 

 
- Tapasztalataink szerint azok a diák a legjobban követhetők, melyeken nem túl kicsik a 

betűk (lehetőleg max. 8-10 sor legyen egy dián, nagyobb betűkkel). 
 

- Sokszor pirossal emeljük ki a fontos elemeket, de nem biztos, hogy jól látszik a piros 
a vetítésnél, sötét háttér előtt. 

- Minden blokk után töltenek ki a hallgatók tanfolyami értékelőket, nem csak a 10 napos 
Kezdő, Haladó, ill. 4 napos Mester végén. Kérjük, hogy rendszeresen olvassátok el a 

http://www.homeopata.hu/?q=oldal/orvosoknak/tanfolyamaink-orvosoknak/oktatoinknak/


 2  

hallgatói értékelőket – melyeket az irodában Györgyitől kérhetitek el -, és gondoljátok 
végig az ott leírtakat. 

 
 

JAVASLATOK AZ ELŐADÁSOKHOZ – TECHNIKAILAG, FORMAILAG 6-10 napok 
 

- Azokat az előadásokat tudják a legjobban követni és hasznosítani a hallgatók, 
melyeken váltakozik az elmélet és az esetismertetés, lassú a tempó, amikor a 
legfontosabb tüneteket emeljük ki egy szernél. 

 
- A másfél-kétórás előadást különösen ügyesen szükséges felépíteni, hogy az 

érdeklődést, figyelmet fenntartsuk. 
 
- Ezért javaslatként megfogalmazódott, hogy a bevált indikációs és MM előadásokon a 

leglényegesebb pontokat adjuk le órán, ezzel egyező diajegyzettel, és ami így 
esetleg kimarad, arról egy kiegészítő jegyzetet helyezzünk el a honlapon (pl. a ritkán 
használt, vagy ún. kis szerekről). 

 
- A honlapról a legtöbb szer gyógyszerképe letölthető (Vermeulen fordítások)! 
 
- Javasoljuk, hogy legalább a Kezdőn írjuk ki a szerek teljes nevét a dián. 

 
- Ismételten kérünk Benneteket, hogy ha változtattok a diajegyzeten, azt a megadott 

időpontig adjátok le a tanfolyamfelelősöknek, így azok az előadás előtti 1-2 héten 
felkerülhetnek a honlapra. Egyébként a diajegyzetek állandóan fent lesznek a honlapon, 
és mindig az aktuális előadások lesznek letölthetők. 

 
- Önálló munka: előre jelöljük meg, milyen terjedelemben dolgozzák ki a feladott 

önálló munkát. Hasznos lenne, ha beszednénk, és javítanánk, mert egyrészt a 
hallgatók örülnek az ilyen típusú konkrét visszajelzésnek, másrészt közvetlenebb lesz 
velük a kapcsolatunk, ami a tanulmányok folytatása szempontjából is hasznos. 
Természetesen nagy létszám esetén egyszerűen javítható anyagot érdemes 
összeállítani. Miután ráírjuk, hány órát kaphat a hallgató (1-5, stb., a munka hosszától 
függően), és aláírjuk a munkáját, Györgyinek is megadjuk, kinek hány óra írható jóvá, 
és ő a megújuló Leckekönyvben egy erre kijelölt helyen vezeti be pl. az Önálló munkát 
is. Ha ez nem megoldható, akkor a gyakorlatvezető írja be a Leckekönyvbe. 

 
 
 

JAVASLATOK AZ ELŐADÁSOKHOZ – TARTALMILAG, 1-5 napok  
 

- Kérjük, hogy az előadáson elhangzottak fedjék a megadott címet. 
 
- Egyesületünk és az alaptanfolyam hitelességét erősíti, ha az egyes előadásokon 

elhangzottak nincsenek ellentmondásban sem egymással, sem a törzsdiákkal, 
valamint a honlapunkon írtakkal. Kérünk Benneteket, hogy ez utóbbiak tartalmát is 
ismerjétek meg, és amennyiben ezektől eltérő álláspontot képviseltek, úgy azt egymás 
tiszteletben tartásával kommunikáljátok. Természetesen törekszünk arra, hogy a 
leglényegesebb elvekben konszenzus alakuljon ki, figyelembe véve azt is, hogy mint 
minden tapasztalati tudomány, a homeopátia is fejlődik, csiszolódik. 
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- Javasoljuk, hogy a Kezdő tanfolyamon a szerismertetésekhez 1-1 akut eset is 
kapcsolódjon, ne csak krónikus, hiszen ez a blokk elsősorban az akut esetek 
kezelésére készít fel. 

-  
- Néhány hallgató a Materia Medica előadásokról azt írta, „kevesebb több lenne”. 

Javasoljuk, hogy csak akkor említsünk kis szereket, ha nagyon fontosnak tartjuk. 
 

- A Kezdő első 5 napján a scholteni szemléletet, a miazmákat nem célszerű említeni, 
főleg a sankarani miazmákat, valamint az akut miazma terminust. 

 
- A Kezdő hallgatókat esetleg megzavarja a spirituálisabb megközelítések említése (pl. 

kedvenc szín figyelembe vétele a szerválasztásnál), ezért ez mérlegelendő. 
 

- Néhány problémásabb kérdésben érdemes egységes álláspontot képviselnünk.  
Ilyenek pl.: 

o Akut betegségeknél lehetséges kezdeti rosszabbodás a szer beadása utáni 
pár órában (157-158. §). 

o Nem használjuk az „elsődleges gyógyreakció” terminust. 
o A potencia terminust használjuk a „hígítás” helyett. 
o Silicea és a kilökődés: Kezdőknek azt tanítjuk, hogy nem adunk Siliceát, ha a 

páciensnek fogbeültetése, beültetett protézise, pacemakere, stb. van. 
 
 
 
JAVASLATOK AZ ELŐADÁSOKHOZ – TARTALMILAG, 6-10 napok 
 

- A Kezdő tanfolyamon tartsuk észben, hogy most kezdték tanulni a homeopátiát, és 
célunk az alapok megadása, és elsősorban akut betegségek kezelésére való 
felkészítés. Természetesen az utolsó napokban már szó esik a krónikusok dolgokról is, 
mely átvezetés a Haladó tanfolyam felé. 

- Egymástól eltérő, időnként egymásnak ellentmondó adagolási sémák hangzanak el 
az előadásokon. Érdemes a hallgatók előtt ezt felvállalni, hogy folyamatosan finomítani, 
jobbítani igyekszünk a praxisban az adagolás gyakorlatát – úgy, ahogy ezt Hahnemann 
is tette, vagy teszik a világ jelentős homeopatái is. Tartsuk tiszteletben a másik oktató 
tapasztalatát is! 

 
- Akkor vagyunk hiteles oktatók és gyógyítók, ha a sikeres esetek mellett a kudarcok 

lehetőségét is megemlítjük – mindannyian tanultunk ezekből! Ha egy idealisztikus 
képet festünk a homeopátiás gyógymódról, a frissen kezdőt elkedvetleníthetik az 
előforduló kezdeti, természetes kudarcok. 

 
- Hasznosnak találták a hallgatók, és lelkesek voltak az önálló munkával és a mentori 

foglalkozásokkal (a Kezdőn 2 csoport volt a IV. blokk alatt) kapcsolatban, mert így 
átismételhették, illetve tisztázhatták az előző blokkokban tanultakat is.  

 
- Oktathatunk Magyarországon nem törzskönyvezett gyógyszert is, azonban érdemes 

felhívni a figyelmet arra, hogy az OGYI honlapján naprakészen tájékozódhat bárki a 
törzskönyvezett gyógyszerekről. Az alábbi link felkerül majd a honlap Patikalista 
oldalára is: http://www.ogyi.hu/listak/ 
 

 
 

http://www.ogyi.hu/listak/
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HALLGATÓKKAL KAPCSOLATOS JAVASLATOK, INFORMÁCIÓK 
 

- Sokan tapasztaltuk, hogy a 2012-es Kezdő-csoport teljesen más dinamikájú, mint a 
korábbi A-csoportok, rengeteget kérdeznek a hallgatók. Ha ez már túl sok, és az előadó 
nem tud haladni az előadásával, a hallgatókat érdemes arra kérni, hogy gyűjtsék a 
kérdéseket, és amire nem kaptak választ az előadás végéig, azt tegyék fel a végén 
hagyott időben. Így remélhetőleg nem viszi el az időt a sok kérdés, amire majd úgyis 
választ kapnak. 

 
- Az Önellenörző teszt (K5 és H5) vetítve lesz. Később letölthető. 
 
- Készül 3 - 3 tesztsorozat a K10-re, H10-re és M4-re, melyeket évenként váltogatunk. 

A K10-re és az H10-re 40-40 kérdés, az M4-re 16 kérdés. Ezeket minimum 60%-ban 
kell tudni helyesen megválaszolniuk a hallgatóknak. 

 
- Tesztíráskor (K10, H10, M4) a hallgatók lapozgathatnak jegyzeteikben, de ne 

beszélgessenek egymással. 
 

- A hallgatóknak mondjuk el, hogyan lehet gyakorlati órákat gyűjteni: 
Önálló munka (alkalmanként 1-2 óra, nagyobb munka esetén ennél több) 
Szervezett mentori foglalkozás (1-2 óra) 
Klinikai tréning, Műhely 
Mentornál személyesen (rendelőben) 
MHOE továbbképzések (fele elmélet, fele gyakorlat) 
 

- Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra, hogy a tanfolyam végeztével is nézzék meg a 
honlapot, ne csak a tanfolyam előtt, mert felkerülhetnek új dolgok (pl. teszt megoldása, 
esetek, javasolt irodalom…). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Végezetül kérünk Benneteket, hogy ismerjétek meg az MHOE I. és II. szintű vizsgáinak 
folyamatát, így ha vizsgával kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatók, korrekten, 
naprakészen tudjunk válaszolni. A nyáron megújuló honlapon ez is olvasható lesz, évente 
frissítve. 

- Figyelem! Az a hallgató, aki 2016. január 1. után tesz 2. szintű vizsgát, és igényel 
ECH Diplomát is, annak 600 órát kell teljesítenie. Ezért 2013-tól folyamatosan 
regisztráljuk azokat az óraszámokat, amik eddig nem kerültek beírásra a Leckekönyvbe 
(telefonügyelet, krónikus esetek kidolgozása, ajánlott olvasmányokról esszé, ill. reflexió 
írása, önálló munka, stb.) 

 
Köszönjük Nektek a tanfolyamra való magas szintű szakmai felkészülést, melyet a nagyon 
pozitív hallgatói visszajelzések is megerősítenek! 
Köszönjük az együttműködést, megértéseteket a kezdeti nehézségek megoldásában.  
A TMT-n mutatott aktív részvételetek a mindenkori tanfolyamfelelősök munkáját is nagyban 
segíti. Szeretnénk mindenkit bátorítani arra, hogy szakmai/szervezési problémáit, javaslatait 
hozza el ezekre a találkozókra, mert ezek nyílt megbeszélése által fejlődhetünk és segíthetjük 
egymást a legjobban.  
 
Összeállították, jóváhagyták:  
dr. Heiczman Ágnes, dr. Jónás Eszter, dr. Katona Edit, dr. Tóth Marian 
 
2013. május 31. 


