Képzési program tájékoztató adatlap
Képzési program címe: Hálózati koordinátorok felkészítése az Információs és Koordinációs
Pontok módszertani támogatására
Képzési program engedély száma: E-000892/2014/D019
Képzési program célja:
A hálózati koordinátorok felkészítése a család- és gyermek jóléti központokban kialakított az
Információs és Koordinációs Pontok módszertani támogatására valamint az Információs és
Koordinációs Pontokban alkalmazott fogyatékosságügyi tanácsadók tevékenységének
koordinálására.
Képzési program célcsoportja:
A család- és gyermek jóléti központokban alkalmazott hálózati koordinátorok
Képzési programba bekapcsolódási feltétel:
Iskolai előképzettség

felsőfokú végzettség

Szakmai előképzettség

nem szükséges

Egészségügyi alkalmassági
követelmények

nincs

Előírt gyakorlat

2 év vezetői gyakorla

Egyéb feltétel(ek)

nincs

Képzési program óraszáma: 9 óra, ebből 4 elméleti óra, 5 gyakorlati óra
Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:
 A résztvevők megismerik az FSZK küldetését, a szervezeti egységeit
 A résztvevők megismerik a MONTÁZS projekt fejlesztési területeit és a kapcsolódó
kiemelt és standard projekt hálózatát.
 A résztvevők megismerik a család- és gyermek jóléti központokban kialakított
Információs és Koordinációs Pontok cél és feladat rendszerét, hálózati működését.
 Ismerik és alkalmazzák a gyakorlatban a MONTÁZS projekt keretében kifejlesztett,
elkülönített információs portál nyilvános felületét, illetve a tevékenység-adminisztrációs
felület funkcióit.
A képzési program tananyagegységei
 Az FSZK és a MONTÁZS projekt együttműködése a hálózati
tevékenységének tükrében
 Webes háttértámogatás és tevékenység-adminisztráció
 A fogyatékosságügyi tanácsadók képzési és foglalkoztatási rendszere
Képzési program típusa:
csoportos képzés

koordinátorok

Képzési programban résztvevők létszáma:
maximum 25 fő
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A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:
Számonkérések formája

Számonkérések
rendszeressége
Számonkérések tartalma
Megszerezhető minősítések
Megszerezhető
minősítésekhez tartozó
követelményszintek
Sikertelen teljesítés(ek)
következménye(i)

A programnak elsősorban kompetenciafejlesztés a célja. Ez a
számonkérés speciális formáját követeli meg. A hagyományos
számonkérési formákkal ellentétben az oktatói visszakérdezés,
korrigálás és önreflexió jelen van minden tananyagegység során.
Nem releváns
Nem releváns
Megfelelt/nem felelt meg
Aktív részvétel a képzés egésze során.

Nem releváns

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
Részvétel követésének
módja

Megengedett hiányzás

A résztvevő a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl.
Kitöltötte az elégedettség mérő kérdőívet, illetve a felnőttképzési
szerződést, amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, úgy a
résztvevő számára kiadható a képzés elvégzéséről szóló
tanúsítvány.
Maximum az összóraszám 10%-a

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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