Továbbképzési program tájékoztató adatlap
Továbbképzési program címe:
Állapot megfigyelésen (megismerésen) alapuló egyéni fejlesztési program készítése a
súlyosan halmozott fogyatékos gyermekek fejlesztéséhez.
Továbbképzési program alapítási engedély száma:
9/352/2018
Továbbképzési program alapítási engedélyének vége:
2023.12.06
Továbbképzési program célja:
A továbbképzés fő célja, hogy a részvevők megismerjék a súlyosan halmozottan fogyatékos
személyek állapot megfigyelésének korszerű szempontjait, illetve képessé váljanak egy erre
épülő, logikusan átgondolt, mindennapi munkában is használható, személyre szabott,
hosszabb távra szóló egyéni fejlesztési program elkészítésére. Emellett alapozó ismereteket
kapnak a speciális populációt érintő aktuális jogszabályi hátterekről, ellátási formákról,
szemléleti és etikai elvekről, melyek elengedhetetlenek a sikeres megfigyeléshez és a tervezés
megvalósításához.
Továbbképzési program célcsoportja:
A továbbképzést a köznevelésben dolgozó szakembereknek ajánljuk, akik súlyosan
halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok nevelésével, oktatásával foglalkoznak. A
pályakezdő vagy kevés tapasztalattal rendelkező szakemberek, akik az érintett populációt
illetően, vagy újonnan indítanak súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek/fiatalok
számára szolgáltatást, vagy fejlesztő nevelés-oktatási keretekben lévő osztályokat,
csoportokat intézményükben.
Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:
főiskola
egyetem
szak: pedagógia, gyógypedagógia, konduktív pedagógia, fejlesztő pedagógia, konduktor,
pszichológia
szakképzettség: A nevelést, oktatást végző intézmény pedagógus munkakör betöltéséhez
megfelelő szakképzettségek, valamint egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező nevelő és
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott szakemberek.
Képzési program óraszáma:
40
A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:
A résztvevő: ismerje meg és tudja alkalmazni a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek
oktatásával, nevelésével kapcsolatos alapfogalmakat, törvényi előírásokat, valamint az
oktatásuk szervezésével és megvalósításával kapcsolatos szemléleti, és etikai elvárásokat,
módszereket, eszközöket. Képes legyen felismerni, és kiválasztani az adott személy állapot
megismeréséhez használható felmérőeszközt / felmérőeszközöket, és az adott
ellátórendszerben oktatott súlyos halmozottan fogyatékos személy egyéni fejlesztési
programjához alkalmazható megfigyelési szempontokat. Képes legyen elsajátítani a teamszemléletben való gondolkodást, ennek gyakorlati alkalmazhatóságát a mindennapok során.

A továbbképzési program zárásának módja:
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A továbbképzés záró ellenőrzése:
1. Az elméleti ismereteinek ellenőrzése egy záró teszt kitöltésével történik, amely megírására
az utolsó továbbképzési napot követően maximum 7 nappal, elektronikus módon történik. A
továbbképzést záró teszt 10 kérdésből áll. Minden helyes válaszért egy pont adható. A
továbbképzés zárótesztjének megfelelő minősítéssel való teljesítéséhez minimum 8 pontot kell
elérni.
2. a résztvevő által választott súlyosan halmozottan fogyatékos személy egyéni fejlesztési
programjának elkészítése. A résztvevő az utolsó képzési alkalmat megelőzően az általa
készített munkából egy bemutatót készít. A leadási határidő az utolsó továbbképzési napot
megelőző 1 hét. A megbeszélésre a résztvevőkkel közösen kerül sor az utolsó továbbképzési
napon.
A résztvevőknek az utolsó továbbképzési napon kapott észrevételeket figyelembe véve kell
véglegesen elkészítenie az egyéni fejlesztési programot és a továbbképzést követő 10.
munkanapig kell leadni.
A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma:
8-24
A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
A tanúsítványnak formai szempontból meg kell felelnie a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 6.§
(11) bekezdésében meghatározott követelményeknek. A továbbképzésen való aktív
részvétel a minimum kötelező részvételt figyelembe véve és a záró feladatok minimum
megfelelt minősítéssel való teljesítése.
A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:
Tanúsítvány
A továbbképzés szakvizsgába nem számítható be.
A továbbképzési program főbb tematikai egységei:
1. A súlyos halmozott fogyatékosság meghatározása, oktatásuk és nevelésük törvényi
szabályozása
2. A fejlesztő nevelés oktatás kapcsolódási pontjai a különböző ellátási formákhoz a
gyermek állapotmegismerése szempontjából
3. A fejlesztő nevelés-oktatás ellátási formái, ahol az állapotmegfigyelés minden esetben
szükséges
4. A súlyos halmozottan fogyatékos személyek oktatása-nevelése kapcsán magyarul
rendelkezésre álló felmérőeszközök ismertetése, használhatóságuk megvitatása
5. Az egyéni fejlesztési program, mint a szakmai munka szervezésének egyik alappillére
6. Szemléleti és etikai kérdések, felvetések
7. Egyéni záró feladatok nagycsoportban való bemutatása és megvitatása
8. A továbbképzés zárása, zárógondolatok, kérdések-válaszok
A továbbképzési 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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