Tisztelt Kolléganő, Kolléga!
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. TÁMOP-5.4.5. kiemelt
projektje keretében kialakításra és akkreditálásra kerültek felnőttképzési programok. Hiánypótló
tananyagok, tematikák és képzési programok jöttek létre a fizikai és info-kommunikációs
akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése
témakörében, amelyek korábban nem léteztek Magyarországon.
Ezen programok országos elterjesztésre pályázatot írtak ki.
A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete „Akadályok nélkül!” (TÁMOP-5.4.6.A-12/12013-0005) címmel adta be pályázatát és nyert támogatást a megvalósításra.
Az „Akadályok nélkül!” című projekt keretében a Konszenzus Alapítvány négy különböző programot
vett át az FSZK-tól, amelyek közül hármat a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési
Igazgatósága a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális
szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet alapján minősített. Az esélyegyenlőséget
szolgáló infokommunikációs technológiák című 60 órás képzés FAT akkreditációs kérelme
benyújtásra került.
A tanfolyamok a résztvevők számára ingyenesek, a képzések költségét a TÁMOP-5.4.6.A-12/12013-0005 projekt finanszírozza!
-

Súlyosan halmozottan sérült személyek kommunikációs segítője (60 óra) – tanfolyam,
akkreditációs pontérték: 50 pont.
Indítandó képzések darabszáma: 4 db. Résztvevői létszám képzésenként: 8-14 fő

-

Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között (30 óra) – tanfolyam,
akkreditációs pontérték: 30 pont
Indítandó képzések darabszáma: 11 db. Résztvevői létszám képzésenként: 8-14 fő

-

Sajátos ellátási igényű páciensek az egészségügyi ellátásban (47 óra) – tanfolyam,
akkreditációs pontérték: 40 pont
Indítandó képzések darabszáma: 8 db. Résztvevői létszám képzésenként: 8-14 fő

-

Az esélyegyenlőséget szolgáló infokommunikációs technológiák (60 óra) – tanfolyam
Indítandó képzések darabszáma: 1 db. Résztvevői létszám képzésenként: 8-14 fő

A tájékoztató füzetben megtalálható a tanfolyamok leírása, rövid tematikája.
A képzésekre jelentkezni az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet: ladanyi@konszenzus.org
Tel.: 1/335-6463, 1/325-6377, Fax: 1/335-6463
Jelentkezési határidő: folyamatos a rendelkezésre álló keretlétszám erejéig!
Várjuk jelentkezésüket!
A projekt megvalósítási ideje: 2013. május 1 – 2014. december 31.

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A.
E-mail: konszenzusbp@konszenzus.org
Web: www.konszenzus.org

1.
A program címe:

Súlyosan, halmozottan sérült
személyek kommunikációs segítője

A program minősítése érvényes:

2016. szeptember 30.

A program célja, tartalma:

A
súlyosan,
halmozottan
sérült,
kommunikációs
képességeiben
akadályozott kliens kommunikációjának
közvetítésére képes segítők képzése.

A program célcsoportja:

Érettségivel
rendelkezők
vagy
az
egészségügy, a pedagógia, a szociális
ellátások, valamint a lelki gondozás
területén dolgozó szakemberek

A szerezhető továbbképzési pontérték:

50 pont
2013. novembertől igény szerint

A program indításának tervezett időpontja:
A program időtartama (óra):
A program indításának tervezett helyszíne:

60 óra
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs
Központja
1022 Budapest, Marczibányi tér 3.

A résztvevő által fizetendő részvételi díj:

A résztvevő számára ingyenes, a TÁMOP5.4.6.A-12/1-2013-0005 projekt
finanszírozza

A továbbképzést szervező személy neve, telefonszáma:

Geskó Sándor, 1/325-6377

A program engedélyszáma:

T-05-076/2013

A 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet alapján a felnőttképzést 01-0664-04
folytató intézményekről vezetett nyilvántartási szám:

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A.
E-mail: konszenzusbp@konszenzus.org
Web: www.konszenzus.org

1.
A továbbképzés egységeinek / előadásainak/ megnevezése, az egyes
elemek résztémáinak rövid tartalmi ismertetése

1.Főtéma: A fogyatékosság, mint komplex társadalmi jelenség a
legfrissebb kutatások tükrében
2. Főtéma: A normál emberi kommunikáció és sérülésének
következményei
3. Főtéma: Az SHS (Súlyosan, halmozottan sérült) csoport bemutatása

Az egyes
tartalmi részek Módszerek/munkafor
óraszáma /
mák egységenként
időtartama
Frontális
ismeretátadás,
gyakorlati feladatok,
4 óra
filmnézés és elemzés,
önálló
feladatmegoldások
10 óra

5 óra

4. Főtéma: A kommunikáció fogyatékosság következményeinek enyhítése 9 óra
5. Főtéma: Az AAK (augmentatív és alternatív kommunikáció)
oktatásának kérdései

9 óra

6. Főtéma: A segítő szakmák jellemzői, a segítés lélektana

8 óra

7. Főtéma: A kommunikációs segítő szerepe, feladatai a gyakorlatban a
szociális ellátások során

10 óra

Szakirodalom feldolgozás

5 óra

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A.
E-mail: konszenzusbp@konszenzus.org
Web: www.konszenzus.org

Frontális oktatás
Frontális oktatás
Videó demonstráció
Interaktív
csoportmunka
Frontális oktatás,
gyakorlat,
élményszerzés,
elemzés
Frontális oktatás.
gyakorlat
Frontális oktatás
Interaktív
csoportmunka
Frontális oktatás,
filmnézés,
megbeszélés

2.
A program címe:

Kommunikációs hídépítés ép és
fogyatékos emberek között

A program minősítése érvényes:
A program célja, tartalma:

2016. szeptember 30.
Attitűd váltás elősegítése a fogyatékos
emberekkel
kapcsolatban,
speciális
kommunikáció az életminőség javításáért.

A program célcsoportja:

Pszichológus, pszichológus asszisztens,
gyógypedagógus,
gyógytornász,
egészségügyi
szakember,
lelkész,
hitoktató, hittanár, pedagógus, szociális
munkás,
szociálpedagógus,
családkonzulens,
kommunikációs
szakember,
művelődésszervező,
andragógus, humán erőforrás menedzser,
mentálhigiénés szakember, menedzser.
Minden olyan szolgáltatás alkalmazottja,
aki kapcsolatba kerülhet fogyatékos
személlyel (pl.: rendőrség, közhivatal,
bíróság,
tűzoltóság,
ÁNTSZ,
munkavédelmi szakemberek a különböző
szakterületeken,
munkavédelmi
felügyelőség, stb.).
Feltétel: A fenti körből befejezett, vagy
jelenleg folyó felsőfokú tanulmányok.
(FAT)
További csoportok:
1.
Szociális
területen
dolgozó
szakemberek
(NCSSZI),
egészségügyben dolgozók.
2.
Egészségügyben
dolgozók
(GYEMSZI)

A szerezhető továbbképzési pontérték:

30 pont
2013. novembertől igény szerint

A program indításának tervezett időpontja:
A program időtartama (óra):
A program indításának tervezett helyszíne:

30 óra
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs
Központja
1022 Budapest, Marczibányi tér 3.

A résztvevő által fizetendő részvételi díj:

A résztvevő számára ingyenes, a TÁMOP5.4.6.A-12/1-2013-0005 projekt
finanszírozza

A továbbképzést szervező személy neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:

Geskó Sándor, 1/325-6377
T-05-077/2013

A 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet alapján a felnőttképzést 01-0664-04
folytató intézményekről vezetett nyilvántartási szám:
2.

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A.
E-mail: konszenzusbp@konszenzus.org
Web: www.konszenzus.org

Az egyes
tartalmi részek Módszerek/munkafor
óraszáma /
mák egységenként
időtartama
Interaktív előadás,
Esetközpontú
megközelítés,
1.Önismereti pillérek, azaz a fogyatékos emberek és a velük kapcsolatba
2 óra
Csoportépítő
kerülők ön- és társismerete
gyakorlatok, Egyéni
témafeldolgozás
Interaktív előadás,
Esetközpontú
megközelítés,
2. Kommunikációs gátjaink, azaz a szociálisan kompetens kommunikációs
2 óra
Csoportépítő
viselkedés fejlesztése
gyakorlatok, Egyéni
témafeldolgozás
Interaktív előadás,
Esetközpontú
megközelítés,
3. Fogyatékossági szigetek, azaz alapvető ismeretek a fogyatékosságról és
2 óra
Csoportépítő
annak kommunikációbeli következményeiről
gyakorlatok, Egyéni
témafeldolgozás
Interaktív előadás,
Esetközpontú
megközelítés,
4. Fogyatékossági szervezetek kommunikációs hídépítés, azaz a
Csoportépítő
fogyatékos jogvédő és érdekvédelmi szervezetek, valamint a legkisebb
2 óra
gyakorlatok, Egyéni
érdekvédelmi egység, a család kommunikációs technikáinak elemzése
témafeldolgozás,
Tanórán kívüli önálló
munka
Interaktív előadás,
Esetközpontú
megközelítés,
5. Kommunikációs hídépítés az autista emberekhez
3 óra
Csoportépítő
gyakorlatok, Egyéni
témafeldolgozás
Interaktív előadás,
Esetközpontú
megközelítés,
Csoportépítő
6. Kommunikációs hídépítés értelmi fogyatékos emberekhez
4 óra
gyakorlatok, Egyéni
témafeldolgozás,
Tanórán kívüli önálló
munka
Interaktív előadás,
Esetközpontú
megközelítés,
7. Kommunikációs hídépítés hallássérült emberekhez
4 óra
Csoportépítő
gyakorlatok, Egyéni
témafeldolgozás
A továbbképzés egységeinek / előadásainak/ megnevezése, az egyes
elemek résztémáinak rövid tartalmi ismertetése

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A.
E-mail: konszenzusbp@konszenzus.org
Web: www.konszenzus.org

8. Kommunikációs hídépítés látássérült emberekhez

3 óra

9. Kommunikációs hídépítés mozgáskorlátozott és súlyosan halmozottan
fogyatékos emberekhez

4 óra

10. Kommunikációs hídépítés beszédfogyatékos emberekhez.
Méltóságteljes kommunikáció (Hídavató). A képzés zárása. Vizsgamunka 4 óra
értékelése.

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A.
E-mail: konszenzusbp@konszenzus.org
Web: www.konszenzus.org

Interaktív előadás,
Esetközpontú
megközelítés,
Csoportépítő
gyakorlatok, Egyéni
témafeldolgozás
Interaktív előadás,
Esetközpontú
megközelítés,
Csoportépítő
gyakorlatok, Egyéni
témafeldolgozás
Interaktív előadás,
Esetközpontú
megközelítés,
Csoportépítő
gyakorlatok, Egyéni
témafeldolgozás

3.
A program címe:
A program minősítése érvényes:

Sajátos ellátási igényű páciensek az
egészségügyi ellátásban
2016. szeptember 30.

A program célja, tartalma:

A sajátos ellátási igényű páciensek
gondozásának, ápolásának, vizsgálatának
és ellátásának jellemzőinek
megismertetése.

A program célcsoportja:

OKJ végzettséggel és gyakorlattal
rendelkező egészségügyi szakdolgozók,
illetve nem egészségügyi szakdolgozók

A szerezhető továbbképzési pontérték:

40 pont
2013. novembertől igény szerint

A program indításának tervezett időpontja:
A program időtartama (óra):
A program indításának tervezett helyszíne:

A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező személy neve, telefonszáma:

47 óra
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs
Központja
1022 Budapest, Marczibányi tér 3.
A résztvevő számára ingyenes, a TÁMOP5.4.6.A-12/1-2013-0005 projekt
finanszírozza
Geskó Sándor, 1/325-6377

A program engedélyszáma:
T-05-078/2013
A 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet alapján a felnőttképzést 01-0664-04
folytató intézményekről vezetett nyilvántartási szám:

3.
A továbbképzés egységeinek / előadásainak/ megnevezése, az
egyes elemek résztémáinak rövid tartalmi ismertetése

Az egyes
tartalmi
részek
óraszáma /
időtartama

Orientáció

5 óra

Kommunikációjukban (hang, beszéd és nyelvi készségben) sérült
személyek egészségügyi ellátása
4 óra

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A.
E-mail: konszenzusbp@konszenzus.org
Web: www.konszenzus.org

Módszerek/munkaf
ormák
egységenként
Interaktív előadás,
esetközpontú
megközelítés,
csoportépítő
gyakorlatok, egyéni
témafeldolgozás elearning támogatással
Interaktív előadás,
esetközpontú
megközelítés,
csoportépítő
gyakorlatok, egyéni
témafeldolgozás elearning támogatással

Hallásképességben akadályozott személyek egészségügyi ellátása

4 óra

Látásképességben akadályozott személyek egészségügyi ellátása
Terepgyakorlat
4 óra elmélet
4 óra
terepgyakorlat

Mozgásképességében akadályozott személyek egészségügyi ellátása
Terepgyakorlat
6 óra elmélet,
4 óra
terepgyakorlat

Tanulási és értelmi akadályozott személyek egészségügyi ellátása

4 óra

Súlyosan halmozottan fogyatékos személyek egészségügyi ellátása
Terepgyakorlat
4 óra elmélet
4 óra
terepgyakorlat

Rendszerezés, értékelés

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A.
E-mail: konszenzusbp@konszenzus.org
Web: www.konszenzus.org

4 óra

Interaktív előadás,
esetközpontú
megközelítés,
csoportépítő
gyakorlatok, egyéni
témafeldolgozás elearning támogatással
Interaktív előadás,
esetközpontú
megközelítés,
csoportépítő
gyakorlatok, egyéni
témafeldolgozás elearning támogatással
Terepgyakorlat
irányított kérdésekkel
Interaktív előadás,
esetközpontú
megközelítés,
csoportépítő
gyakorlatok, egyéni
témafeldolgozás elearning támogatással
Terepgyakorlat
irányított kérdésekkel
Interaktív előadás,
esetközpontú
megközelítés,
csoportépítő
gyakorlatok, egyéni
témafeldolgozás elearning támogatással
Interaktív előadás,
esetközpontú
megközelítés,
csoportépítő
gyakorlatok, egyéni
témafeldolgozás elearning támogatással
Terepgyakorlat
irányított kérdésekkel
Esetmegbeszélés

4.
A program címe:

Az esélyegyenlőséget szolgáló infokommunikációs technológiák

A program minősítése érvényes:

Jelenleg folyamatban!

A program célja, tartalma:

Az akadálymentesség témakör
komplex szemléletének kialakítása, az
egyetemes tervezés alapgondolatának
bemutatása. A képzés sikeres
elvégzésével a résztvevő képes az infokommunikációs területeken megjelenő
problémák észlelésére és annak
megoldására.

A program célcsoportja:

Elsősorban informatikai munkakörben
vagy beosztásokban dolgozók. A
képzéshez informatikai előismeret,
végzettség, vagy tudás szükséges.

A szerezhető továbbképzési pontérték:
A program indításának tervezett időpontja:

2013. novembertől igény szerint

A program időtartama (óra):
A program indításának tervezett helyszíne:

60 óra
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs
Központja
1022 Budapest, Marczibányi tér 3.

A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
A továbbképzést szervező személy neve, telefonszáma:

A résztvevő számára ingyenes, a TÁMOP5.4.6.A-12/1-2013-0005 projekt
finanszírozza
Geskó Sándor, 1/325-6377

A program engedélyszáma:

Jelenleg folyamatban!

A 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet alapján a felnőttképzést 01-0664-04
folytató intézményekről vezetett nyilvántartási szám:

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A.
E-mail: konszenzusbp@konszenzus.org
Web: www.konszenzus.org

4.
A továbbképzés egységeinek / előadásainak/ megnevezése, az egyes
elemek résztémáinak rövid tartalmi ismertetése

Az egyes
tartalmi részek Módszerek/munkafor
óraszáma /
mák egységenként
időtartama

Bevezetés az esélyegyenlőséget szolgáló info – kommunikációs
technológiákba
• alapfogalmak és alapproblémák a fogyatékosság különböző
területein
• hátrányos helyzetű felhasználók igényeinek, problémáinak
ismertetése és megtapasztalása
• ismerkedés a hátrányos helyzetű felhasználók által használt speciális
szoftver- és hardver eszközökkel
• a honlapkészítés ergonómiája, akadálymentes weboldalak készítése 30 óra
• honlapok akadálymentes tartása
• multimédiás tananyagkészítés hátrányos helyzetű felhasználók
számára
• portálelemzés WCAG 2.0 irányelvek alapján
• személyes találkozás fogyatékos személyekkel
• kisfilmek, filmek interjúk közös megtekintése és feldolgozása
• technológiai trendek , érdekességek, kutatások
vizsgamunka elkészítése és bemutatása
Esélyegyenlőséget szolgáló infokommunikációs technológiák a
gyakorlatban
• ismétlés
• komplex akadálymentesség
• vendégelőadás
• honlapkészítés ergonómiája, portálelemzés, akadálymentes
weboldalak készítése a gyakorlatban
• multimédiás taneszköz készítés hátrányos helyzetű felhasználók
számára
• akadálymentes technológiák a gyakorlatban
• vizsgamunka elkészítése és bemutatása

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A.
E-mail: konszenzusbp@konszenzus.org
Web: www.konszenzus.org

Egyéni, önálló,
pármunka,
csoportmunka tanári
irányítással,
segítséggel
Frontális előadás
prezentációval
Frontális
beszélgetés,Vita
Frontális hallgatói
előadás, bemutatással

Egyéni, önálló,
pármunka,
csoportmunka tanári
irányítással,
segítséggel
30 óra

Frontális előadás
prezentációval
Frontális
beszélgetés,Vita
Frontális hallgatói
előadás, bemutatással

