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ÓRAREND 
Képzési kód: 7190511-3 

Továbbképzés címe: A házi segítségnyújtásban dolgozó szakemberek felkészítése a fogyatékos 

személyek akadálymentes szolgáltatáshoz való hozzájutásának biztosítására 
Minősítés száma: T-05-023/2018 

időpont helyszín időtartam tananyagegység neve oktató E Gy 

2019.09.10. 

(5 óra) 
Budapest 

13.45-14.00 regisztráció 
felnőttképzési 

csoport 

- - 

14.00-16.15 

1. Bevezetés 

1.1 A képzés tartalmának és 

keretének bemutatása 

1.2 Az FSZK és a MONTÁZS projekt 

bemutatása 

1.3 A képzés résztvevők 

motivációjának feltárása 

2. Fogyatékosságügyi trendek és 

fogyatékosságtudományi 

alapelvek rendszere az egyenlő 

esélyű hozzáférés tükrében 

tapasztalati szakértők 

bevonásával 

Bokor-Bacsák 

Györgyi 

 

 

0,5 

 

1 

 

0,5 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

16.15-16.30 szünet 

16.30-18.00 

2.1 Tapasztalati szakértő életútját 

bemutató előadás 

2.2  Példák az egyenlő esélyű 

hozzáférés alapelveire a házi 

segítségnyújtás területéről 

Bokor-Bacsák 

Györgyi 

 

 

 

1,5 

 

 

0,5 

2019.09.17. 

(4 óra) 
Budapest 

14.00-15.30 

3. A házi segítségnyújtás 

területén felmerülő 

fogyatékosságügyi 

problémakörök feltárása 

3.1 A házi segítségnyújtás 

folyamatainak rendszerezése, és 

a területein felmerülő 

fogyatékosságügyi problémák, 

kérdések gyűjtése 

3.2 Problématérkép készítése az 

összegyűjtött problémák és 

kérdések kapcsán  

3.3 Problémakemelések a 

fogyatékosságügyi ismeretek 

átadásához 

Bokor-Bacsák 

Györgyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

15.30-15.45 szünet 

15.45-17.15 

4. A házi segítségnyújtás 

gyakorlatára fókuszáló 

fogyatékosságügyi ismeretek 

4.1 A kiválasztott 

Bokor-Bacsák 

Györgyi 

 

2 

 

 

0 
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problémahelyzetek mentén a 

sérülésspecifikus ismeretek 

(általános, jellemző, 

kommunikáció, szolgáltatási 

hálózat) bemutatása. 

2019.09.24 

(4 óra) 
Budapest 

14.00-15.30 

4.1 A kiválasztott 

problémahelyzetek mentén a 

sérülésspecifikus ismeretek 

(általános, jellemző, 

kommunikáció, szolgáltatási 

hálózat) bemutatása. 

Bokor-Bacsák 

Györgyi 

 

2 

 

 

 

0 

15.30-15.45 szünet 

15.45-17.15 

4.1 A kiválasztott 

problémahelyzetek mentén a 

sérülésspecifikus ismeretek 

(általános, jellemző, 

kommunikáció, szolgáltatási 

hálózat) bemutatása. 

Bokor-Bacsák 

Györgyi 

 

2 

 

 

 

0 

2019.10.01. 

(4 óra) 
Budapest 

14.00-15.30 

4.1 A kiválasztott 

problémahelyzetek mentén a 

sérülésspecifikus ismeretek 

(általános, jellemző, 

kommunikáció, szolgáltatási 

hálózat) bemutatása. 

Bokor-Bacsák 

Györgyi 

 

2 

 

 

 

0 

15.30-15.45 szünet 

15.45-17.15 

4.1 A kiválasztott 

problémahelyzetek mentén a 

sérülésspecifikus ismeretek 

(általános, jellemző, 

kommunikáció, szolgáltatási 

hálózat) bemutatása. 

Bokor-Bacsák 

Györgyi 

 

2 

 

 

 

0 

2019.10.08. 

(5 óra) 
Budapest 

14.00-16.15 

4.1 A kiválasztott 

problémahelyzetek mentén a 

sérülésspecifikus ismeretek 

(általános, jellemző, 

kommunikáció, szolgáltatási 

hálózat) bemutatása. 

Bokor-Bacsák 

Györgyi 

 

3 

 

 

 

0 

16.15-16.30 szünet 

16.30-18.00 

4.1 A kiválasztott 

problémahelyzetek mentén a 

sérülésspecifikus ismeretek 

(általános, jellemző, 

kommunikáció, szolgáltatási 

hálózat) bemutatása. 

Bokor-Bacsák 

Györgyi 

 

1 

 

 

 

 

 

0 
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5. A képzés során kidolgozott 

problématérkép feldolgozása a 

megszerzett fogyatékosságügyi 

ismeretek tükrében 

5.1 A házi segítségnyújtás 

további elemeinek 

rendszerezése a 

problématérképpel. 

 

1 

2019.10.15. 

(4 óra) 
Budapest 

14.00-15.30 

5.2 Az összegyűjtött elemek 

átdolgozása az egyenlő esélyű 

hozzáférés szempontjai alapján. 

Bokor-Bacsák 

Györgyi 

 

0 2 

 

 

 

 

15.30-15.45 szünet 

15.45-17.15 

5.2 Az összegyűjtött elemek 

átdolgozása az egyenlő esélyű 

hozzáférés szempontjai alapján. 

5.3 Filmelemzéssel 

problémahelyzetek feldolgozása 

Bokor-Bacsák 

Györgyi 

 

0 

0,5 

 

 

 

1,5 

2019.10.22. 

(4 óra) 
Budapest 

14.00-15.30 

5.3 Filmelemzéssel 

problémahelyzetek feldolgozása 

6. A képzés során elsajátított 

fogyatékosságügyi és egyenlő 

esélyű hozzáférést támogató 

kommunikációs ismeretek 

felmérése szituációs 

helyzetekben 

6.1 Munkacsoportokban az 

oktató által biztosított esetek 

feldolgozása, megoldások 

kialakítása 

 

Bokor-Bacsák 

Györgyi 

 

0 1 

 

1 

 

15.30-15.45 szünet 

15.45-17.15 

6.2 Az esetek megoldásainak 

közös megbeszélése 

7. Zárófeladat elvégzése, 

elégedettségi kérdőív kitöltése 

Bokor-Bacsák 

Györgyi 

 

0 1 

 

1 

 


