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Képzési program tájékoztató adatlap 

 

Képzési program címe: 

Egyenlő esélyű kulturális-, sport- és szabadidős tevékenységek 

 

Képzési program engedély száma: 

E-000892/2014/D007 

 

 

Képzési program célja: 

A képzés célja, hogy a kulturális-, sport- és szabadidős tevékenységeket közvetlenül 

vagy közvetve szervezők, irányítók a speciális elméleti és gyakorlati ismeretanyag 

elsajátítása révén kompetenssé váljanak a fogyatékossággal élők kulturális-, sport- és 

szabadidő eltöltési igényeinek, szükségleteinek felismerésére, a fogyatékos emberek 

életminőségét alapvetően befolyásoló kulturális-, sport- és szabadidős tevékenységek 

egyenlő esélyű működéséhez szükséges feltétel- és eszközrendszer biztosítására. Felelős 

gondolkodás és szemlélet alapján hathatós segítséget tudjanak adni a fogyatékos és a 

nem fogyatékos emberek társadalmi együttélésének, életminőségének progresszív és 

előremutató fejlesztésében. 

 

Képzési program célcsoportja: 

kulturális-, sport- és szabadidős tevékenységeket közvetlenül vagy közvetve szervezők, 

irányítók 

 

Képzési programba bekapcsolódási feltétel: 

 

Iskolai végzettség Középiskolai végzettség  

Előzetesen elvárt ismeretek 

Bemeneti kompetenciák, 

kompetenciaelemek (ismeretek, 

készségek, attitűdök) 

Motiváció levél: 

Kulturális-, sport- és szabadidős tevékenységek 

tervezésével, megvalósításával kapcsolatos 

tevékenységekben aktív közreműködés bemutatása 

 

Képzési program óraszáma: 

 

30 óra 

ebből 13 óra elmélet, 17 óra gyakorlat 

 

Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: 

A résztvevő 

 

 képessé válik a fogyatékossággal élők speciális szabadidő-eltöltési szükségleteinek 

és problémáinak megértésére és belátására, 

 alkalmassá válik a kulturális- és művészetközvetítő, valamint a sport-, a 

vendéglátó- és turisztikai intézményrendszer igénybevételéhez szükséges feltétel- 

és eszközrendszer kialakítására és biztosítására, 

 képes lesz a kulturális-, művészetközvetítő-, sport-, turisztikai- és vendéglátó-

intézmények kommunikációját a fogyatékos személyek, mint célcsoport felé 

irányítani, 

 képessé válik a munkájához szükséges legfontosabb információk megkeresésére 

és azok gyakorlatba való átültetésére, 
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 elkötelezetté válik, hogy a fogyatékossággal élők számára megteremtse a teljes 

élet megélésének lehetőségét, s ezt a szemléletét képes lesz környezetében is 

szétsugározni, 

 képes tájékozódni a nemzeti ágazati stratégiák fogyatékosügyi vonatkozásában. 

 

 

A képzési program tananyagegységei 

1. Alapvető ismeretek a fogyatékosságról 

2. Az élet teljességének megélése, mint emberi jog. A törvényi szabályozástól a 

mindennapi gyakorlatig 

3. Rekreáció 

4. Kultúra és művelődés 

5. Sport 

6. Turizmus 

 

Képzési program típusa: 

csoportos képzés 

 

Képzési programban résztvevők létszáma: 

maximum 16 fő 

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása: 

A tananyagegységeknél megvalósuló számonkérés és teljesítményértékelés szerint. 

További információk a képzési programban megtalálhatóak. 

 

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: 

A képzés óraszámának 90%-án való részvétel. 

A tananyagegységek sikeres teljesítése. 

 

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/

