Képzési program tájékoztató adatlap
Képzési program címe: Közszolgáltatásban dolgozó szakemberek képzéséhez tartozó
képzők képzése
Képzési program engedély száma: E-000892/2014/D015
Képzési program célja:
Szakemberek felkészítése a közszolgáltatásban dolgozó munkatársak továbbképzésére a
fogyatékosságügy területén. A résztvevő képes legyen támogatni, képviselni és átadni az
egyenlő esélyű hozzáférés szemléletet a modern fogyatékosságtudományi szemlélet alapján.
A résztvevők már meglévő tudására és gyakorlatára építve, célcsoport specifikusan
felnőttképzési kompetencia fejlesztés történik a rendelkezésre álló képzési tartalmak és
módszerek átadásán keresztül.
Képzési program célcsoportja:
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek, akik a fogyatékosságügy
felnőttképzés területén alapvető elméleti tudással és gyakorlattal már rendelkeznek.
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Képzési programba bekapcsolódási feltétel:
Iskolai előképzettség

felsőfokú végzettség

Szakmai előképzettség

nincs

Egészségügyi alkalmassági
követelmények

nincs

Előírt gyakorlat

a fogyatékosügy területén szerzett minimum 3
éves szakmai gyakorlat
felnőttképzésben szerzett 2 év gyakorlat
nincs

Egyéb feltétel(ek)

Képzési program óraszáma: 30 óra, ebből 11 elméleti óra, 19 gyakorlati óra
Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:
 A közszolgáltatási rendszer strukturáltabb ismerete.
 Korszerű fogyatékosságügyi attitűd.
 Tréneri kompetenciák mélyebb ismerete és alkalmazási szinten történő használata.
 Rendszer szintű ismeretek a magyarországi közszolgáltatásokról, valamint az infokommunikáci-ós szolgáltatásokról/távszolgáltatásokról.
 Magabiztos képviselet és ötletgazdagság az egyenlő esélyű hozzáférés elvének
mindennapos alkalmazásához.
A képzési program tananyagegységei




Közszolgáltatásban dolgozó szakemberek felkészítésének elméleti háttere
Sérülés specifikus ismeretek és ismeretátadási módszerek megismerése
Közszolgáltatásban dolgozó szakemberek felkészítéséhez kidolgozott képzési program
megismerése.
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Képzési program típusa:
csoportos képzés
Képzési programban résztvevők létszáma:
maximum 20 fő
A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:
Számonkérések formája
Számonkérések
rendszeressége

Gyakorlati tevékenység
Egy alkalommal a képzési program végén.

Számonkérések tartalma

A képzés során a résztvevők közös know-how-t hoznak létre.
A képzés zárásaként a résztvevők elkészítik a közszolgáltatásban
dolgozó szakemberek képzési programjának egyes részeit,
hozzákapcsolva a választható, ajánlott, javasolt eszközökkel,
módszerekkel, munkaformákkal.
Az összes kidolgozott kiscsoportos záró feladat megismerése a
képzés elvégzésének egyik feltétele.

Megszerezhető minősítések
Megszerezhető
minősítésekhez tartozó
követelményszintek

Sikertelen teljesítés(ek)
következménye(i)

megfelelt
nem felelt meg
Aktív részvétel a képzés egésze során.
A záró feladat megfelelő időben és módon való elkészítése.
Értékelési szempontok:
o Összhangban van az átadott ismeretekkel.
o Illeszkedik a kidolgozott záró feladat a képzési program
tervéhez.
o Megfelelően alkalmazza a sérülés specifikus fogalmi
rendszereket és szemléletformálási eszközöket.
o Megfelelő eszközöket választottak a hatékony
tudástranszfer érdekében.
 A képzési program során az összes kiscsoportos munka során
fejlesztett produktum megismerése és adaptálása a
gyakorlatban való alkalmazására
Sikertelen zárás esetén a képzésben résztvevő még egy
alkalommal, a korábban létrehozott közös termék prezentációját
elkészítheti és beszámolhat egy-egy elem fókuszba állításával.



A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
Részvétel
módja

követésének

Megengedett hiányzás

Az
intézményben
előírt
minőségbiztosítás
feltételeinek
megfelelően
- a képzésben résztvevő felnőttek jelenléti ívet írnak alá
minden képzési napon kétszer,
- a képzési időt, napokat a képzők az egységes képzési
dokumentumban vezetik.
Maximum az összóraszám 10%-a

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

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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