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Képzési program tájékoztató adatlap 

 

Képzési program címe: 

Látássérült személyek funkcionális látás trénere 

 

Képzési program engedély száma: 

E-00089/2014/B011 

(Szakmai programkövetelmény azonosító: SzPk-00239-19-02 6 02 4) 

 

Képzési program célja: 

Cél, hogy a résztvevő képes legyen a látássérült személyek funkcionális látás trénere 

munkakör betöltésére. Egy pedagógiai célú funkcionális látásvizsgálat keretében képes 

legyen felmérni a látássérült személy meglévő látási funkcióit és egy részletes tájékoztatást 

tudjon adni a kliens számára a látási funkciók állapotáról és azok mindennapi életre való 

kihatásairól. Cél, hogy a képzésben résztvevő alkalmas legyen megfelelő optikai eszközt 

kiválasztani a kliens számára. 

 

 

Képzési program célcsoportja: 

E-000892/2014/B008 engedélyszámú képzési programot elvégző, „elemi rehabilitációs 

koordinátor a látássérülés területén” elnevezésű szakmai végzettséggel rendelkező személyek 

 

 

Képzési programba bekapcsolódási feltétel: 

 

Iskolai előképzettség felsőfokú végzettség 

Szakmai végzettség Elemi rehabilitációs koordinátor a látássérülés területén 

Szakmai gyakorlat nem szükséges 

Egészségügyi alkalmassági 

követelmények 
nem szükséges 

Előzetesen elvárt ismeretek nem szükséges 

Egyéb feltétel(ek) nem szükséges 

 

 

Képzési program óraszáma: 

120 óra, ebből elméleti képzés 22 óra, gyakorlati képzés 98 óra 

 

A munkaterület leírása 

A látássérült személyek funkcionális látás trénere egy pedagógiai célú funkcionális 

látásvizsgálat keretében felméri a látássérült személy meglévő látási funkcióit és egy részletes 

tájékoztatást ad a kliens számára a látási funkciók állapotáról és azok mindennapi életre való 

kihatásairól. A felmérés célja, hogy a rehabilitációs folyamatban a kliens maximálisan ki tudja 

használni a meglévő látását és ehhez ad tanácsokat a tréner a kliensnek és a klienssel 

foglalkozó szakembereknek. A tréner feladata még, hogy megfelelő optikai eszközt válasszon 

ki a kliens számára. 
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A képzési program tananyagegységei 

 tananyagegység száma, neve 
elméleti 

órák 

gyakorlati 

órák 

összes 

óra 

1. Funkcionális látás és látásvizsgálat alapjai SzPk-00239-19-02 

6 02 4 /M-01 
10 10 20 

2. Látástréning alapjai SzPk-00239-19-02 6 02 4 /M-02 8 12 20 

3. Funkcionális látásvizsgálat és látástréning saját élményű 

gyakorlat SzPk-00239-19-02 6 02 4 /M-03 
2 48 50 

4. Kliens gyakorlat látásvizsgálat és látástréningből SzPk-

00239-19-02 6 02 4 /M-04 
2 28 30 

 Összesen 22 98 120 

 

Képzési program típusa: 

csoportos képzés 

 

Képzési programban résztvevők létszáma: 

maximum 25 fő 

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása: 

 

Gyakorlati feladat 

A vizsgafeladat megnevezése Feladat megoldás a gyakorlatban 

A vizsgafeladat ismertetése A résztvevők a rendelkezésre álló 10 féle helyzetleírásból 

egyet kihúznak és bemutatják az általuk gondolt helyes 

megoldást. 

A vizsgafeladat időtartama 20 perc (felkészülési idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési 

súlyaránya 

50 % 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése Elméleti ismeretek reprodukálása 

A vizsgafeladat ismertetése A tananyagból összeállított 15 tételből 1 tétel húzása 

kidolgozása, 15’-es szóbeli bemutatása a jelenlévő 

vizsgáztatók részére. 

A vizsgafeladat időtartama 30 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 20 perc) 

A vizsgafeladat értékelési 

súlyaránya 

50 % 

 

 

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: 

− a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának nyolcvan százalékán 

való részvétel, 

− a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése,  

− a  felnőttképzési szerződésben foglalt egyéb feltételek  maradéktalan betartása. 

 

 

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: 

tanúsítvány 
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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/

