
 

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 

 

Képzési program tájékoztató adatlap 

 

Képzési program címe: Fogyatékos személyek felkészítése önálló/támogatott életvitelre 

 

Képzési program engedély száma: E-000892/2014/D017 

 

 

Képzési program célja:  

Gyakorlatorientált, saját élményű képzési programmal támogatni az intézményi férőhely 

kiváltásban érintett fogyatékos személyek felkészülését a támogatott lakhatásra, annak 

érdekében, hogy az új élethelyzet és környezet kihívásaira nyitottan és motiváltan 

reagáljanak, egyre magabiztosabban igazodjanak el új környezetükben, élethelyzetükben, s 

készen álljanak az új kapcsolatok kialakítására, mindezzel nagymértékben hozzájárulva 

életminőségük pozitív változásához és társadalmi integrációjukhoz. 

 

Képzési program célcsoportja:  

A képzésben a bentlakásos intézményekben ellátást igénybe vevő fogyatékos személyek 

vesznek reszt, akik az intézményi férőhely kiváltási program során lehetőséget kapnak a 

támogatott lakhatás, közösségi alapú lakhatási szolgáltatás igénybevételére, valamint ezzel 

egyidejűleg más, szükségletüknek megfelelő szociális alapszolgáltatás, foglalkoztatási 

lehetőség, s egyéb közösségi szolgáltatás (kultúra, sport stb.) igénybevételére. 

Egy – egy képzési csoportban maximum két fő súlyosan és halmozottan fogyatékos személy 

részvétele biztosítható, egy fő asszisztenciával. 

 

 

Képzési programba bekapcsolódási feltétel: 

 

Iskolai előképzettség nem szükséges 

Szakmai előképzettség nem szükséges 

Egészségügyi alkalmassági 

követelmények 

nincs 

Előírt gyakorlat nincs 

Egyéb feltétel(ek) nincs 

 

Képzési program óraszáma: 60 óra, ebből 17 elméleti óra, 43 gyakorlati óra 

 

 

Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: 

 nyitottan és motiváltan fordulni a támogatott lakhatás által nyújtott széleskörű 

lehetőségek felé, 

 törekedni a felnőtt, felelősségteljes szerepek felismerésére és erősítésére, 

 konkrétabban szemlélni önmagát, érzéseit, vágyait, helyét a világban, 

 felismerni lehetőségeit, kötelezettségeit, jogait, 

 megértetni önmagát és jobban megérteni másokat, önmagán kívül mások érzéseit és 

vágyainak figyelembe vételével együtt élni másokkal, és az együttélés tervezésének 

képességét minimálisan elsajátítani. 

 

A képzési program tananyagegységei 

 Ki vagyok én? Az önismeret első lépései  

 Hogy csináljam, hogy értsenek és értsek? A fejlődés első lépései 

 Hogyan legyek ügyesebb? Praktikus ismeretek A-tól Z-ig 
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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  

A képzési programnak nem elsődleges célja a konkrét ismeretek 

átadása, mivel elsősorban a viselkedésben és a gondolkodásban 

kíván változást elérni a résztvevők esetében. Ez a számonkérés 

speciális formáját követeli meg. 

A hagyományos számonkérési formákkal ellentétben itt a 

hangsúly a trénerek által történő megfigyelésre irányul elsősorban. 

Az oktatói visszakérdezés, korrigálás és önreflexió jelen van minden 

tananyagegység során. 

Illetve egy záróteszt kitöltése, melynek tartalma a 

teljesítményértékelés tartalma pontban található meg kifejtve. 

 

Számonkérések 

rendszeressége 

 

A képzési program elején és végén. 

 

Számonkérések tartalma 

 

A képzési program elején a jelentkező résztvevők kitöltenek egy 

rövid tesztet, amelynek kérdései kapcsolatban vannak a 

támogatott lakhatással, az önálló döntéshozatallal és az önálló 

életvitellel. Ebből a tesztből lesz információja a képzőknek is. 

Ugyanezt a tesztet kitöltik a résztvevők a képzési program végén is. 

A két eredmény különbsége mutatja meg a tematika egyes 

területeinek hatását a résztvevőkre.  

A tesztet írásban és szóban is meg lehet oldani, a tanárnak ehhez 

a lehetőséghez a megfelelő körülményeket, eszközöket, 

módszereket, segítséget – biztosítani szükséges. 

A két teszt kitöltése, illetve a képzés során legalább 90%-os 

jelenlét, a gyakorlati órákon tanúsított aktív részvétel a feltétele az 

oklevél megszerzésének. 

 

Megszerezhető minősítések 

 

megfelelt 

nem felelt meg 

 

Megszerezhető 

minősítésekhez tartozó 

követelményszintek 

 

Az egyes tananyagegységeken jelenléti ívvel igazolt aktív 

részvétel. 

A kiscsoportos feladatokban való aktív részvétel.  

 

Sikertelen teljesítés(ek) 

következménye(i) 

 

„Nem felelt meg” minősítés esetén, vagy 10%-ot meghaladó 

hiányzás, illetve a csoportszabályok sorozatos megszegése, a 

csoporttal történő együttműködési készség teljes hiánya esetén a 

képzési programból történő kizárást vonja maga után. 
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A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: 

 

Részvétel követésének 

módja 

 

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. 

 

Megengedett hiányzás Maximum az összóraszám 10%-a 

 

 

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. 

 

 

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

