Képzési program tájékoztató adatlap
Képzési program címe:
Sportszakemberek kompetenciáinak bővítése értelmi fogyatékossággal és autizmussal élő
személyek inklúziójával kapcsolatosan
Képzési program engedély száma:
E-000892/2014/D010
Képzési program célja:
Az egyenlő esélyű sportolási lehetőség biztosítása értelmi fogyatékossággal és
autizmussal élő személyek esetében inkluzív sportfoglalkozások keretein belül valósítható
meg.
A sportoktatók, testnevelők, edzők, sportági szakemberek közül azonban csak kevesen
vannak,
akik
hatékonyan
be
tudnak
vonni
fogyatékos
személyeket
a
sportfoglalkozásokba. Természetesen nem a szakembereknek szándéka hiányzik, hanem
a fogyatékos-specifikus ismereteik, illetve ezen ismeretek behelyezése a meglévő
szakmai ismereteik rendszerébe.
A képzési program célja a sportszakemberek felkészítése, sérülés specifikus ismeretek
nyújtása az értelmi fogyatékossággal és autizmussal élő személyek sporttevékenységbe
való bevonása érdekében, figyelembe véve a bevonandó személyek pszichés, szomatikus
és mentális állapotát, és a sportolással kapcsolatos veszélyhelyzeteket.
A képzési program alapvetően két területre koncentrál: értelmi fogyatékossággal és
autizmussal élő személyek inkluzív ellátására, hangsúlyosan a szabadidősporttal (a
paralimpiai sportágakat nem kizárva) kapcsolatosan nyújt hasznos új információkat és
gyakorlati tapasztalatokat, hogy miként tudnak hatékonyan együttműködni az értelmi
fogyatékos és/vagy autista személyekkel, szakorvos-okkal, szakemberekkel az inkluzív
sporttevékenység megvalósítása érdekében.
A szakember képes lesz felelősségteljesen kiállni olyan alapvető elvek mellett, mint pl. az
infokommunikációs akadálymentesítés, az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának
fontossága, a befogadó légkör megteremtése, az inkluzív szemlélet terjesztése.
Képzési program célcsoportja:
A civil szférában és a közszolgálatban, vállalkozásokban dolgozó sportoktatók,
testnevelők, edzők, sportági szakemberek, akik kellő motivációt éreznek a tananyag
elsajátítására.
Képzési programba bekapcsolódási feltétel:
Iskolai végzettség

közép- vagy felsőfokú iskolai végzettség

Szakmai gyakorlat

testi képességek fejlesztésével foglalkozó bármilyen
egészségügyi, pedagógiai, sportszakmai szakképesítés

Képzési program óraszáma:
72 óra
ebből 25 elméleti óra, 47 gyakorlati óra
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Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:
A résztvevő











A résztvevő képessé válik az egyes sporttevékenységeket célcsoport- és sportág
specifikusan adaptálni a környezettel együtt.
Saját élményű megtapasztalásokon keresztül megismeri a különböző
fogyatékosságok hatásait, elsősorban a sportban.
Képes a személyiségre egészében (nem csupán hiányoldalról) tekinteni, minden
sérülésspecifikumot a közösség /csapat értékes tagjaként kezelni.
Képes felismerni a különböző tréningfajták szükségességét önmaga és az érintett
sportolók / illetve társaik tekintetében. (pl. érzékenyítő tréning)
Megszerzett kompetenciáit képes felhasználni a szolgáltatások megtervezésében
és a sportolókkal és a családdal való kommunikációban.
Képes az egyenlő esélyű elv átadására, terjesztésére a többi sportoló és
sportszakember részére.
Képes a különböző sajátos kommunikációs technikákat alapszinten alkalmazni.
Alapszinten képes a különböző eszközök/segédeszközök használatára.
Képes a sportági adaptáció biztosítására és biztonságos megvalósítására.
Képes a fogyatékos sportoló részére a sportág elsajátításához szükséges
ismeretek átadására.

A képzési program tananyagegységei







Sérülés-specifikus ismeretek (biológiai, neurológiai és szociális alapismeretek,
valamint a sajátos igények)
A fogyatékos emberek sporttevékenysége, a rehabilitációtól a versenysportig
Infokommunikációs akadálymentesítés, érzékenyítés
Szakorvosi feladatok és a szakmai együttműködés szerepe
Egyenlő esélyű hozzáférés
Sérülés specifikus sportági gyakorlat

Képzési program típusa:
csoportos képzés
Képzési programban résztvevők létszáma:
maximum 20 fő
A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:
A tananyagegységek felépítése és a tartalma miatt nem indokolja minden egyes
tananyagegység végén modulzáró vizsgafeladat elvégzését.
A résztvevőknek két alkalommal kell kitöltenie írásbeli tesztet, amely tartalma az addig
feldolgozott tananyag tartalom. A számonkérés célja az, hogy képző is meggyőződhessen
arról, hogy a gyakorlati feladatok hatékony és szakszerű ellátásához az elméleti tudást
sikeresen megszerezték a résztvevők.
A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
A képzés összes óraszámának 90%-án való részvétel (maximum 3 óra hiányzás
lehetséges), a kiscsoportos munkákban való aktív részvétel, a képzési program elméleti
zárásának megfelelt minősítéssel való befejezése valamint a gyakorlati vizsga sikeres
befejezése.
Gyakorlati vizsga a képzés végén:
A vizsga résztvevőnként összesen 1,5 óra, amely magába foglal egy próba
sportfoglalkozást, majd annak elemzését.
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Minden résztvevő részt vesz további két résztvevő vizsgáján megfigyelőként,
értékelőként, természetesen lehetőséget adva a reflexióra és önreflexióra.
A gyakorlati feladat elvégzése során az értékelési szempontok a következők:
Megszerzett szakmai ismereteit a gyakorlatban hasznosítani tudja, a
foglalkozása(i) logikusak, a résztvevő sportolók számára jól követhetőek, a
foglalkozásán/foglalkozásain résztvevők motiváltak.
Megszerzett módszertani ismereteit a sportolók képességeinek megfelelően
hasznosítja, képes a differenciált edzésre és akár az egyéni képességfejlesztésre.
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 FSZK Nonprofit Kft.
Felnőttképzési Irodáján dolgozó munkatársakkal.
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