Képzési program tájékoztató adatlap
Képzési program címe: Látássérült személyek tájékozódás és közlekedés trénerének kiegészítő
gyakorlati felkészítése
Képzési program engedély száma: E-000892/2014/D043
Képzési program célja:
Cél a látássérült személyek tájékozódás és közlekedés trénerének kiegészítő gyakorlati
felkészítése.
Képzési program célcsoportja:
„Továbbképzés a látássérült személyek közlekedési tevékenységének tréneri feladatainak
ellátására” elnevezésű akkreditált pedagógus továbbképzést sikeresen elvégző
szakemberek.
Képzési programba bekapcsolódási feltétel:
Iskolai előképzettség

középfokú végzettség

Szakmai előképzettség

„Továbbképzés a látássérült személyek közlekedési
tevékenységének tréneri feladatainak ellátására” című
pedagógus rendszerben akkreditált továbbképzés

Egészségügyi alkalmassági
követelmények

nem releváns

Előírt gyakorlat

nem releváns

Egyéb feltétel(ek)

nem releváns

Képzési program óraszáma: 30 óra, ebből 0 elméleti óra, 30 gyakorlati óra
Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:
A résztvevő:
− Alaposabban ismeri az egyes technikák instruálásának technikáit, egy-egy foglalkozás
terv elkészítésének módjait.
− A gyakorlatban magabiztosan alkalmazza a látássérült személlyel való tájékozódás és
közlekedés didaktikai módszereit.
− Önállóan, minél nagyobb precizitásra törekedve képes felmérni a látássérült személy
orientációs és közlekedési képességeit.
A képzési program tananyagegységei

Tananyagegység neve
1. Kliens gyakorlat tájékozódás és közlekedés
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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 képzési programnak elsősorban kompetenciafejlesztés a célja. Ez a számonkérés speciális
formáját követeli meg, az órák alatti, a tanítási-tanulási folyamatba épített folyamatos
visszacsatolást szóban, feladatok feldolgozásával, ezek közös megbeszélésével.
A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
A résztvevő a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl. Kitöltötte az elégedettségmérő
kérdőívet, amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, úgy a résztvevő szá-mára 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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