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Képzési program tájékoztató adatlap 

 

Képzési program címe: Súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek családtagjainak 

kompetenciafejlesztése érdekérvényesítő és érdekvédelmi témakörben 

 

Képzési program engedély száma: E-000892/2014/D016 

 

 

Képzési program célja:  

A súlyosan halmozottan sérült személyek családtagjai elsajátítják az érdekérvényesítési és 

érdekvédelmi szemléletet, azokat tudatosan és hatásosan kommunikálják.  

A képzés célja a szükséges kommunikációs képesség és konfliktus megoldási technikák 

megismerése és gyakorlatban való alkalmazása. További cél a résztvevőkben 

szükségletorientált fókusz kialakítása. 

 

Képzési program célcsoportja:  

Súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek családtagjai 

 

Képzési programba bekapcsolódási feltétel: 

 

Iskolai előképzettség nem szükséges 

Szakmai előképzettség nem szükséges 

Egészségügyi alkalmassági 

követelmények 

nincs 

Előírt gyakorlat nincs 

Egyéb feltétel(ek) nincs 

 

Képzési program óraszáma: 25 óra, ebből 10 elméleti óra, 15 gyakorlati óra 

 

 

Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: 

 A résztvevő ismerje a szükséglet fogalmát, tartamát, formáit, fajtáit, 

 Képes legyen szükségletfókuszú tevékenység folytatására 

 A résztvevő el tudja helyezni rendszerben a fogyatékosságügy területét érintő 

nemzetközi és hazai érdekérvényesítési és érdekvédelmi törekvéseket 

 Ismeri és alkalmazza a gyakorlatban a kommunikációs stílusokat és stratégiákat 

 Felismeri az érdekkonfliktusokat és gyakorlatban alkalmazza a konfliktuskezelési 

technikákat és az érdekvédelmi tevékenység technikákat 

 

A képzési program tananyagegységei 

 A képzés bemutatása, a szükséglet és igény fogalmi tisztázása 

 Az érdekérvényesítés és érdekvédelem fogalmának és történetének bemutatása, a 

gyakorlati lehetőségek egyeztetése 

 Kommunikáció és konfliktuskezelés gyakorlata 

 A képzéshez kapcsolódó projekt megvalósítása 

 

Képzési program típusa: 

csoportos képzés 

 

Képzési programban résztvevők létszáma: 

maximum 20 fő 
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A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása: 

 

Számonkérések formája Gyakorlati tevékenység 

A programnak elsősorban kompetenciafejlesztés a célja. Ez a 

számonkérés speciális formáját követeli meg. A hagyományos 

számonkérési formákkal ellentétben itt a hangsúly a záró 

projekt munkára irányul. Az oktatói visszakérdezés, korrigálás 

és önreflexió jelen van minden tananyagegység során. 

Számonkérések 

rendszeressége 

A képzés során a résztvevők közös projektet hoznak létre. 

Számonkérések tartalma A közösen elkészített projekt értékelése.  

Megszerezhető minősítések 

Megfelelt/nem felelt meg 

Megszerezhető 

minősítésekhez tartozó 

követelményszintek 

- Aktív részvétel a képzés egésze során. 

- A záró feladat megfelelő időben és módon való 

elkészítése. Értékelési szempontok: 

A projekt tervezettsége 

A projekt hasznosíthatósága 

A projekt megvalósulásának értékelhetősége a zárás 

szakaszában 

Sikertelen teljesítés(ek) 

következménye(i) 

Sikertelen zárás esetén a képzésben résztvevő még egy 

alkalommal javító vizsgát tehet. 

 

 

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: 

 

Részvétel követésének 

módja 

Az intézményben előírt minőségbiztosítás feltételeinek 

megfelelően  

- a képzésben résztvevő felnőttek jelenléti ívet írnak alá 

minden képzési napon kétszer, 

- a képzési időt, napokat a képzők az egységes képzési 

dokumentumban vezetik. 

Megengedett hiányzás 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 

 

 

http://fszk.hu/kepzesek/minosegiranyitasi-es-kepzesi-dokumentumok/
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Kérjük, hogy a személyes ügyfélfogadáshoz egyeztessen időpontot az FSZK Nonprofit Kft. 

Felnőttképzési Irodáján dolgozó munkatársakkal. 

 

 


