Képzési program tájékoztató adatlap
Képzési program címe:
Látássérült személyek kommunikációját támogató audio-narrátor
Képzési program engedély száma:
E-00089/2014/B004
(Szakmai programkövetelmény azonosító: SzPk-00159-16-02 5 03 3 /2)
Képzési program célja:
A képzési program célja olyan szakember képzése, akik a látássérült sze-mélyek részére
a megfelelő készségek és ismeretek birtokában képesek az audio-narráció
eszközrendszerével a vizuális üzeneteket lényegre törően közvetíteni érthető és
élvezhető módon.
A képzési programot elvégző résztvevők, mint audio-narrátorok tudják tevékenységüket
végezni.
Képzési program célcsoportja:
Minimum középfokú végzettséggel rendelkező személyek, akik a képzési program
bemeneti feltételeiként elvárt végzettséggel rendelkeznek, valamint egészségügyi
kritériumoknak és egyéb megfogalmazott feltételeknek is megfelelnek.
Képzési programba bekapcsolódási feltétel:
Iskolai végzettség

érettségi végzettség

Szakmai végzettség

szakmai előképzettséghez nem kötött

Szakmai gyakorlat

nem előírt

Egészségügyi alkalmasság

audió-narrációs tevékenység megfelelő
minőségű ellátásához szükséges látás és hallás

Bemeneti kompetenciák,
kompetenciaelemek (ismeretek,
készségek, attitűdök)

Nem előírt

Képzési program óraszáma:
235 óra, ebből elméleti képzés 52 óra, gyakorlati képzés 183 óra
Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:
az
audio-narráció,
mint
info-kommunikációs
szolgálta-tás/tevékenység
fontosságának megértése, a szolgáltatatás nyújtá-sához kapcsolódó elméleti ismeretek
elsajátítása.
a látássérülés főbb okainak, fizikai és pszichés következményeinek bemutatása.
ismeretszerzés a látássérült személyek számára nyújtott szolgáltatá-sokról,
valamint a releváns jogszabályokról.
látássérült személyek közösségének igényei és az ellátórendszer megismerése.
a hazai és nemzetközi szolgáltatási rendszerek és körülmények megismerése és
összehasonlítása.
az audio-narráció szabályainak és elemzési rendszerének megis-mertetése.
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szakmai
alapelvek
megismerése,
alkalmazási
lehetősége,
szolgálta-tás
megtervezéséhez szükséges eszközök és ismeretek átadása.
korábban megszerzett tudások bővítése művészeti ismeretekkel több művészeti
területről.
lényegkiemelés elveinek megismerése és alkalmazási lehetőségei, az ehhez
szükséges eszközrendszer ismertetése.
korábban megszerzett magyar helyesírási és nyelvhelyességi tudá-sok
felfrissítése, kiegészítése.
feladat- és célcsoport specifikus eszköztárak megismerése.
A képzési program tananyagegységei
1. Audio-narrációs tevékenység megkezdéséhez szükséges alapozó ismeretek SzPk00159-16-02 0 03 3 /1 /M-01
2. Célcsoport specifikus ismeretek az audio- narráció elméletéről SzPk-00159-16-02
0 03 3 /1 /M-02
3. Az audio-narráció gyakorlata SzPk-00159-16-02 0 03 3 /1 /M-03
Képzési program típusa:
csoportos képzés
Képzési programban résztvevők létszáma:
maximum 12 fő
A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:
A szakmai záró beszámoló szóbeli kompetencia-mérés, amellyel a képző intézmény
meggyőződik arról, hogy a képzésben résztvevő rendelkezik a képzési programban
meghatározott kompetenciákkal.
Szóbeli vizsga a portfólió alapján, valamint valós helyzetben kell egy audio-narrációs
megbízás ellátását teljesíteni és az értékelési szempontok alapján legalább 70 %-os
teljesítményt kell elérni
Audio-narrációs helyzet teljesítése. A záró feladatot a résztvevők egyénileg, illetve a
felkészülést együttesen, párban is teljesíthetik
Értékelési szempontok: felkészülés (30%); audio-narráció (70%);
A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
Tananyag egységenként maximum 20%-os hiányzás, a képzési napokon való aktív
részvétel, a tananyagegységek sikeres lezárása.
A képzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:
tanúsítvány
A képzési programmal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken további információ
kérhető, a képzési program megtekinthető személyes ügyfélfogadás keretében:
Cím: 1138 Budapest, Váci út 191.
Telefon: (1) 450-3239
Fax: (1) 450-3235
E-mail : felnottkepzes@fszk.hu
Web: http://fszk.hu
Kérjük, hogy a személyes ügyfélfogadáshoz egyeztessen időpontot az FSZK Nonprofit Kft.
Felnőttképzési Irodáján dolgozó munkatársakkal.
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