Képzési program tájékoztató adatlap
Képzési program címe: Ismeretek a látássérült személyek által használt tapintható írás –
olvasási rendszerekről
Képzési program engedély száma: E-000892/2014/D037
Képzési program célja:
A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő ismerje meg a látássérült személyek által használt
tapintható írásrendszereket és azok oktatásának menetét.
Képzési program célcsoportja:
Látássérült személyekkel foglalkozó szakemberek, elemi rehabilitációs központokban dolgozó
szakemberek
Képzési programba bekapcsolódási feltétel:
Iskolai előképzettség

érettségi végzettség

Szakmai előképzettség

nem kötött szakmai előképzettséghez

Egészségügyi alkalmassági
követelmények

nem releváns

Előírt gyakorlat

legalább 1 éves gyakorlat az elemi rehabilitációs
szolgáltatásban eltöltött munkakörben

Egyéb feltétel(ek)

nem releváns

Képzési program óraszáma: 30 óra, ebből 10 elméleti óra, 20 gyakorlati óra
Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:
A résztvevő tisztában van a különböző írási rendszerek történetiségével, a különböző
látássérült személyek által használt írásrendszerek felépítésével. A résztvevő alkalmazni tudja a
hazánkban használatos írásokat, írásrendszereket. A résztvevő képes Baille és a Moon írást
oktatni a látássérült személyek számára.
A képzési program tananyagegységei

Tananyagegység neve
1.
2.
3.

Látássérült személyek tapintható írás-olvasás
rendszerei
A Braille-írás oktatásának módszertana és
gyakorlata
A Moon írás oktatásának módszertana és
gyakorlata
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Képzési program típusa:
csoportos képzés
Képzési programban résztvevők létszáma:
maximum 25 fő
A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:
A résztvevő teljesítményének minősítését a záró tanítás értékelésével valósítjuk meg:
Moon vagy Braille írás-olvasásból a résztvevőnek egy 45 perces záró tanítást kell tartani egy
elemi rehabilitációs szolgáltatónál egy látássérült személynek (kliensnek).
A záró tanításon a rehabilitációs szolgáltató kliense valamint a kliens tanára értékeli a
képzésben résztvevő tanítását.

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
Záró tanítás megfelelt minősítéssel való teljesítése, a megengedett hiányzás mértékét nem
lépte túl. Kitöltötte az elégedettség mérő kérdőívet, amennyiben ezek a feltételek teljesülnek,
úgy a résztvevő számára 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.
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