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Képzési program tájékoztató adatlap 

 

Képzési program címe: Étkezési zavarok és terápiájuk a súlyosan és halmozottan fogyatékos 

tanulók esetében 

 

Képzési program engedély száma: E-000892/2014/D040 

 

Képzési program célja:  

A szakemberek támogatása abban, hogy megismerjék az étkezési zavaroknak és az étkezési 

zavarokkal kapcsolatos terápiás lehetőségeknek az alapjait, a legfontosabb segítő 

technikákat, amelyek előfordulhatnak súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek 

nevelése-oktatása területén. 

 

Képzési program célcsoportja:  

A köznevelés területén dolgozó szakemberek, illetve súlyosan halmozottan fogyatékos 

populációval dolgozó szakemberek 

 

Képzési programba bekapcsolódási feltétel: 

 

Iskolai előképzettség középfokú végzettség 

Szakmai előképzettség nem kötött szakmai előképzettséghez 

Egészségügyi alkalmassági 

követelmények 

nem releváns 

Előírt gyakorlat nem releváns 

Egyéb feltétel(ek) súlyosan halmozottan fogyatékos populációval dolgozó 

szakemberek 

 

Képzési program óraszáma: 24 óra, ebből 16 elméleti óra, 8 gyakorlati óra 

 

Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: 

 

A résztvevő: 

− Alaposabban ismerje meg az evésterápiában rejlő lehetőségeket. 

− Tisztában van a normál fejlődésmenet és az evés fejlődésének kapcsolódási 

pontjaival. 

− Tisztában van az eltérő fejlődésmenet kapcsolatával az evési nehézségekkel. 

− Ismeri a táplálás és táplálkozás nehézségeit, az okokat és a következményeket. 

− Ismereteket szerez a szondatáplálásról. 

− Tudja a különbségeket a táplálásterápia és az evésterápia között. 

A képzési program tananyagegységei 

 

 Tananyagegység neve 
elméleti 

órák 

gyakorlati 

órák 

összes 

óra 

1.  Az étkezés fejlődésének főbb állomásai és az 

eltérésékből adódó nehézségek 

4 2 6 

2.  Tápanyagok, és a táplálás legfontosabb 

szempontjai 

4 2 6 



 
 

 

 

 

 

1138 Budapest, Váci út 191.• tel: (+36 1) 450 3230; (+36 1) 450 3240 • fax: (+36 1) 450 3235 
e-mail: titkarsag@fszk.hu • http: www.fszk.hu 
Nyilvántartásba vételi szám: E-000892/2014 

 Tananyagegység neve 
elméleti 

órák 

gyakorlati 

órák 

összes 

óra 

3.  A szondatáplálásról – Mikor? Kinek? Hogyan? 
4 2 6 

4.  Az evésterápia, mint terápiás tevékenység 4 2 6 

 Összesen: 16 8 24 

 

Képzési program típusa: 

csoportos képzés 

 

Képzési programban résztvevők létszáma: 

maximum 25 fő 

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása: 

 

A képzési programnak elsősorban kompetenciafejlesztés a célja. Ez a számonkérés speciális 

formáját követeli meg, az órák alatti, a tanítási-tanulási folyamatba épített folyamatos 

visszacsatolást szóban, feladatok feldolgozásával, ezek közös megbeszélésével. 

 

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: 

A résztvevő a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl. Kitöltötte az elégedettségmérő 

kérdőívet, amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, úgy a résztvevő szá-mára kiadható a 

képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány. 

 

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 NFSZK Nonprofit Kft. 

Felnőttképzési Irodáján dolgozó munkatársakkal. 

 

http://fszk.hu/kepzesek/minosegiranyitasi-es-kepzesi-dokumentumok/

