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ÓRAREND 
 

Képzési kód: 7190101/2 
Továbbképzés címe: Fogyatékos személyek a közművelődés, a múzeumok, a 

könyvtárak világában (A közművelődésben, a múzeumokban, a könyvtárakban 

dolgozó szakemberek felkészítése a fogyatékos személyek szolgáltatáshoz való 

egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítására) 

Minősítés száma: 3512-2/2019/KOZMUVFO 

időpont helyszín időtartam tananyagegység neve oktató E Gy 

2019.09.03. 

(6 óra) 

Kiskunmajsa 

 

09.00-09.30 regisztráció 
felnőttképzési 

csoport 

- - 

09.30-11.00 

1. Bevezetés 

2. Fogyatékosságügyi szemlélet 

alakulása az egyenlő esélyű 

hozzáférés tükrében tapasztalati 

szakértők bevonásával 

Gáspár Judit 

1 

 

1 

0 

 

0 

11.00-11.15 szünet 

11.15-12.45 

2. Fogyatékosságügyi szemlélet 

alakulása az egyenlő esélyű 

hozzáférés tükrében tapasztalati 

szakértők bevonásával 

Gáspár Judit 

0 2 

12.45-13.30 ebédszünet 

13.30-15.00 

3. A közművelődés, a 

múzeumok, a könyvtárak és a 

zoopedagógia területén 

felmerülő fogyatékosságügyi 

lehetőségek feltárása 

Gáspár Judit 

0 2 

2019.09.05. 

(6 óra) 

Kiskunmajsa 

 

09.00-10.30 

4. A közművelődés, a 

múzeumok, a könyvtárak és a 

zoopedagógia 

szolgáltatásainak egyenlő 

esélyű hozzáférését támogató 

fogyatékosságügyi ismeretek 

Gáspár Judit 

1 1 

10.30-10.45 szünet 

10.45-12.15 

4. A közművelődés, a 

múzeumok, a könyvtárak és a 

zoopedagógia 

szolgáltatásainak egyenlő 

esélyű hozzáférését támogató 

fogyatékosságügyi ismeretek 

Gáspár Judit 

1 1 

12.15-13.00 ebédszünet 
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13.00-14.30 

4. A közművelődés, a 

múzeumok, a könyvtárak és a 

zoopedagógia 

szolgáltatásainak egyenlő 

esélyű hozzáférését támogató 

fogyatékosságügyi ismeretek 

Gáspár Judit 

1 1 

2019.09.10. 

(6 óra) 

Kiskunmajsa 

 

09.00-10.30 

4. A közművelődés, a 

múzeumok, a könyvtárak és a 

zoopedagógia 

szolgáltatásainak egyenlő 

esélyű hozzáférését támogató 

fogyatékosságügyi ismeretek 

Gáspár Judit 

1 1 

10.30-10.45 szünet 

10.45-12.15 

4. A közművelődés, a 

múzeumok, a könyvtárak és a 

zoopedagógia 

szolgáltatásainak egyenlő 

esélyű hozzáférését támogató 

fogyatékosságügyi ismeretek 

Gáspár Judit 

1 1 

12.15-13.00 ebédszünet 

13.00-14.30 

4. A közművelődés, a 

múzeumok, a könyvtárak és a 

zoopedagógia 

szolgáltatásainak egyenlő 

esélyű hozzáférését támogató 

fogyatékosságügyi ismeretek 

Gáspár Judit 

1 1 

2019.09.12. 

(6 óra) 

Kiskunmajsa 

 

09.00-10.30 

5. A képzés során kidolgozott 

erőtérelemzés kapcsán 

körvonalazódott tényezők 

kapcsolása a megszerzett 

fogyatékosságügyi 

ismeretekhez. 

Kapus 

Krisztán 

1 1 

10.30-10.45 szünet 

10.45-12.15 

5. A képzés során kidolgozott 

erőtérelemzés kapcsán 

körvonalazódott tényezők 

kapcsolása a megszerzett 

fogyatékosságügyi 

ismeretekhez. 

Kapus 

Krisztián 

0 2 

12.15-13.00 ebédszünet 

13.00-14.30 5. A képzés során kidolgozott Kapus 1 1 
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erőtérelemzés kapcsán 

körvonalazódott tényezők 

kapcsolása a megszerzett 

fogyatékosságügyi 

ismeretekhez. 

Krisztián 

2019.09.17. 

(6 óra) 

Kiskunmajsa 

 

09.00-10.30 

6. A képzés során elsajátított 

fogyatékosságügyi és egyenlő 

esélyű hozzáférést támogató 

ismeretek felmérése  

Farkasné 

Gönczi Rita 

1 1 

10.30-10.45 szünet 

10.45-12.15 

6. A képzés során elsajátított 

fogyatékosságügyi és egyenlő 

esélyű hozzáférést támogató 

ismeretek felmérése 

Farkasné 

Gönczi Rita 

0 2 

12.15-13.00 ebédszünet 

13.00-14.30 7. Zárás 
Farkasné 

Gönczi Rita 

1 1 

 


