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Képzési program tájékoztató adatlap 

 

Képzési program címe: 

Fogyatékos emberek ellátásában, integrációjában dolgozó szakemberek 

szupervíziója 

 

Képzési program engedély száma: 

E-000892/2014/D004 

 

 

Képzési program célja: 

A program célja, hogy a fogyatékos emberekkel foglalkozó szakembereknek segítséget 

nyújtson az őket különösen érintő érzelmi/fizikai megterhelés következtében kialakuló 

kiégés megelőzésében, kezelésében a szupervízió eszközeivel. Szakmai személyiségük 

karbantartása és folyamatos megújítása, mentális egészségvédelme a szupervízió 

eszközeivel. 

 

Képzési program célcsoportja: 

fogyatékos emberekkel foglalkozó szakemberek 

 

Képzési programba bekapcsolódási feltétel: 

 

Iskolai végzettség nincs elvárt iskolai végzettség 

Szakmai végzettség nincs elvárt szakmai végzettség 

Szakmai gyakorlat szolgáltatás nyújtása fogyatékos személyek számára  

 

Képzési program óraszáma: 

32 óra 

 

Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: 

A résztvevő: 

 Ismeri a tapasztalati tanulás szemléletét, az önismeretet szolgáló alapvető 

elméleti vonatkozásait, és ennek jelentőségét a szakmai személyiség 

karbantartásában. 

 Ismeri a csoportos szupervízió munkamódját.  

 Képes a szupervíziós helyzetet (ön)tanulási helyzetként személyisége 

fejlesztésére, szakmai személyisége regenerálására és erősítésére hasznosítani. 

 Képes tapasztalatai reflektív feldolgozására. 

 Képes a (munkája során) szerzett tapasztalatok, hatások és benyomások tudatos 

szétválasztására és reflexiójára. Képes felismerni, értelmezni és megérteni az 

ezekre benne születő érzelmi reakciókat. Képes reálisan megítélni ezek saját 

magára és a másik félre gyakorolt hatását, és felelősen dönteni az adott helyzet 

vállalásáról vagy módosításáról mindennek tükrében. 

 Képes preventív módon felismerni azokat a szakmai helyzeteket, ill. önmaga olyan 

állapotait, amik túlzott bevonódást, mentálhigiénés értelemben vett túlterhelődést 

eredményezhetnek a számára. Ismeri ezek elkerülésének módjait. Képes és 

felkészült ezek alkalmazására. 

 Tudatosan törekszik a megélt (munka)szituációk során „kettős figyelem” 

alkalmazására és ezáltal a reflektált jelenlét lehetőségének biztosítására. 

 Tudatosan törekszik saját mentálhigiénés egészsége karbantartására. 

 

A képzési program tananyagegységei 
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1. A program bevezetése 

2. Szakmai dilemmák, elakadás, tapasztalat-feldolgozása a tanulás alapú szupervízió 

módszerével 

3. A program lezárása 

 

Képzési program típusa: 

csoportos képzés 

 

Képzési programban résztvevők létszáma: 

maximum 8 fő 

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása: 

Szóban: az egyes szupervíziós alkalmak végén 

A résztvevő számára a nap legfontosabb tanulási pontjainak megnevezése, a 

készségekben mutatkozó változás tudatosítása. 

A tanulási tapasztalatok összegzései. 

A képzéshez nem tartozik minősítés – ezáltal a tananyagegységekhez sem -, az értékelés 

szóbeli visszajelzéssel történik. 

 

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: 

 az összes hiányzás nem haladja meg a megengedett 12,5 %-ot (4 óra) 

 együttműködés 

 (Ön)reflexió a képzés tapasztalatairól, a készségekben mutatkozó változás 

tudatosításáról 

 

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. 

 

 

http://fszk.hu/kepzesek/minosegiranyitasi-es-kepzesi-dokumentumok/

