Képzési program tájékoztató adatlap
Képzési program címe:
Látássérült személyek tájékozódás és közlekedés trénere
Képzési program engedély száma:
E-00089/2014/B009
(Szakmai programkövetelmény azonosító: SzPk-00241-19-02 6 02 4)
Képzési program célja:
Cél, hogy a résztvevő képes legyen a látássérült személyek tájékozódás és közlekedés trénere
munkakör betöltésére. Képes legyen felméri a látássérült személy (kliens) orientációs és
közlekedési képességeit, előzetes ismereteit és ez alapján hosszú fehér bottal való közlekedési
technikákat tudjon tanítani neki. További cél, hogy képes legyen megtanítani azokat a
technikákat a klienssel beltéri és kültéri környezetben, amely által biztonságosan tud
közlekedni.
Képzési program célcsoportja:
E-000892/2014/B008 engedélyszámú képzési programot elvégző, „elemi rehabilitációs
koordinátor a látássérülés területén” elnevezésű szakmai végzettséggel rendelkező személyek
Képzési programba bekapcsolódási feltétel:
Iskolai előképzettség
Szakmai végzettség
Szakmai gyakorlat
Egészségügyi alkalmassági
követelmények
Előzetesen elvárt ismeretek
Egyéb feltétel(ek)

felsőfokú végzettség
Elemi rehabilitációs koordinátor a látássérülés területén
nem szükséges
nem szükséges
nem szükséges
nem szükséges

Képzési program óraszáma:
150 óra, ebből elméleti képzés 20 óra, gyakorlati képzés 130 óra
A munkaterület leírása
A látássérült személyek tájékozódás és közlekedés trénere felméri a látássérült személy (kliens)
orientációs és közlekedési képességeit, előzetes ismereteit és ez alapján hosszú fehér bottal
való közlekedési technikákat tanít neki. A tréning során a kliens képességeihez mérten a
legmagasabb önállósági szint elérésére törekszik. Megtanítja azokat a technikákat a klienssel
beltéri és kültéri környezetben, amely által biztonságosan tud a látássérült személy közlekedni.
A képzési program tananyagegységei
tananyagegység száma, neve
1.
2.

3.

Látássérült személyek tájékozódás és közlekedés
tanításának módszertana SzPk-00241-19-02 6 02 4 /M-01
Látássérült személyek tájékozódás és közlekedés
tanításának saját élményű gyakorlata SzPk-00241-19-02 6 02
4 /M-02
Kliens gyakorlat a tájékozódás és közlekedés tanítás
módszertana alapján SzPk-00241-19-02 6 02 4 /M-03
Összesen

elméleti
órák

gyakorlati
órák

összes
óra

9

21

30

10

90

100

1

19

20

20

130

150

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 típusa:
csoportos képzés
Képzési programban résztvevők létszáma:
maximum 25 fő
A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:

A vizsgafeladat megnevezése
A vizsgafeladat ismertetése

A vizsgafeladat időtartama
A vizsgafeladat értékelési
súlyaránya
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése
A vizsgafeladat ismertetése

A vizsgafeladat időtartama
A vizsgafeladat értékelési
súlyaránya

Gyakorlati feladat
Feladat megoldás a gyakorlatban
A résztvevők a rendelkezésre álló 10 féle helyzetleírásból
egyet kihúznak és bemutatják az általuk gondolt helyes
megoldást.
20 perc (felkészülési idő 10 perc)
50 %

Elméleti ismeretek reprodukálása
A tananyagból összeállított 15 tételből 1 tétel húzása
kidolgozása, 15’-es szóbeli bemutatása a jelenlévő
vizsgáztatók részére.
30 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 20 perc)
50 %

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
− a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának nyolcvan százalékán
való részvétel,
− a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése,
− a felnőttképzési szerződésben foglalt egyéb feltételek maradéktalan betartása.
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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