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sorsz. modul neve, rövid tartalma feladatok az egyes egységekre, 
leckékre  idő/perc 

módszerek eszközök instr. 
Doku statusz* 

I. Keretek: a tréning kereteinek, 
céljának és felépítésének 
rövid ismertetése,  

  

10 

prezentáció ppt 1-3 dia 2. 
oldal E 

Bemutatkozás és elvárások: a 
csoporttagok bemutatkoznak, 
megismerik egymást, 
elmondják elvárásaikat a 
tréninggel kapcsolatban, a 
trénerek és az általuk 
képviselt szervezet és annak 
értékei is bemutatásra 
kerülnek 

1. A szervezet rövid 
bemutatása, értékek munka és 
szervezet küldetése,   

15 

prezentáció             ppt 4-5-6 dia 3. 
oldal M 

2. Az éttermi példán keresztül a 
szolgáltatás minőségének 
megfogalmazása –mitől 
minőségi egy szolgáltatás – 
általánosságban 

5 

 prezentáció             ppt 7-10 dia 3. 
oldal 

E 

3. Az életminőség modell 
bemutatása általánosságban az 
éttermi példához kötve 

10 

 prezentáció             ppt 11 dia 4. 
oldal E 

4. Mitől érzem elégedettnek 
magam a munkámban? - a 
tagok bemutatkozása, fonallal 
pókháló létrehozása 

20 

 dia a háttérben, 
vezetett beszélgetés 

ppt 11 dia, fonalgombolyag 4. 
oldal 

M 
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II.  Fogyatékosság paradigmája:  1./a  Attitűdök az értelmi 
fogyatékos emberekkel 
szemben 

40 

szerepjáték a 6 
szerepjáték közül 
kiválasztunk 3-at és 
azokat egyenként 10-10 
percben eljátszák a 
résztvevők, utána 
megosztás, összefoglalás 
- ha nem elég nyitott a 
társaság, akkor 
elővesszük az Imagine 
dokumentumot 

szerepjátékok - III/1 melléklet, 
imagine kérdőív 

5. 
oldal 

E 

  1./b  Attitűdök az értelmi 
fogyatékos emberekkel 
szemben 

5 

videók megtekintése http://youtu.be/yuGyREbI7II; 
http://youtu.be/8omrmyv4QNI 
- 12 dia 

5. 
oldal E 

  2. A fogyatékosság paradigmája 
15 

prezentáció 13-16 dia 5. 
oldal 

E 

III. Fogyatékos emberek jogai - 
ENSZ Konvenció 

1. A tréningrész és a 
tapasztalati szakértő 
bemutatása 

10 
prezentáció 17-19 dia 6. 

oldal E 

2. Jogok, életminőség 

70 

prezentáció 20-28 dia 6. 
oldal 

E 

3. ENSZ Konvenció - magánélet prezentáció 29-35 dia - ENSZ konvenció 6. 
oldal E 

4. Az érdekvédők által 
használható eszközök, anyagok  

prezentáció 36 dia 6. 
oldal E 

http://youtu.be/yuGyREbI7II;
http://youtu.be/yuGyREbI7II;
http://youtu.be/yuGyREbI7II;
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5. Kérdőív a jogokról 

30 

egyéni kitöltés majd 
megosztás, értékelés 

37 dia, kérdőív papíron 
kiosztva a résztvevőknek 

6. 
oldal E 

6. A hallottak összefoglalása, 
lezárása 10 

a tréner összefoglalja a 
tanultak lényegét 

38 dia - thank you 6. 
oldal E 

IV.  A támogatás paradigmája 1. Gyakorlati feladat a 
támogatásról 

30 

két fogyatékos személy 
jellemzését kiosztani 2-3 
fős csoportoknak,  és a 
csoportok készítsenek 
támogatási tervet, majd 
bemutatják és 
megbeszéljük 

Jorge bemutatása 7. 
oldal 

E 

2. A támogatás, szükséglet, 
autonómia 30 

prezentáció, melyet 
összekapcsolunk az előző 
gyakorlattal 

39-46 dia 7. 
oldal E 

V.  Életminőség paradigmája 1. Életminőség definiálása 

10 

postit-eken, 5 szempont 
a saját  
életminőségünkhez, 
majd egy fogyatékos 
emberre gondoljon 
minden résztvevő és írja 
rá neki milyen 5 
szempontra van 
szüksége 

post it-ek és egy nagy flipchart 
tábla, ppt 47-48 dia és a 
feldolgozáshoz az 51 dia 

8. 
oldal 

M 
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30 

majd feltesszük a 
flipchartra és besoroljuk 
8 különböző- a 
résztvevők számára még 
nem ismert - 
kategóriába.Miután 
minden kategóriába 
írtunk valamit, a 
résztvevők "elnevezik" a 
kategóriákat. Ezek adják 
ki az életminőség 
dimenziókat  

  8.oldal 

M 

2. Életminőség fogalma, 
tartalma, dimenziói 15 

az életminőség 
dimenziók ismertetése 

ppt 49-51 dia 8. 
oldal E 

3. Az életminőség dimenzióinak 
indikátorai 

30 

  ppt. 52-53 dia 8. 
oldal E 

4. Szubjektív és ojektív 
kritériumok 

  ppt 54-55 dia 8. 
oldal 

E 

5. Szerveztei működésben, 
szabályokban, szerepekben 
szükséges változtatások 

  ppt 56-61 dia 8. 
oldal E 

Zárás A tréning összefoglalása, 
értékelése és zárása 

1. A tréning rövid 
összefoglalása, visszatekintés 10 

rövid szóbeli 
összefoglalás 

tematika 10. 
oldal E 

  2. Mit viszünk haza a 
hátizsákunkban?  10 

egyéni kitöltés mindkét 
oldalát 

hátizsák kérdőív 10. 
oldal M 
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  3. Hogyan változtassunk saját 
szervezeti működésünkön a 
tanultak tükrében.  

15 

A flipchart papírra 
közösen ötleteket 
gyűjtünk - brainstorming 

flipchart papír, toll 10. 
oldal M 

  4. Az ötletek tematizálása, 
rendszerezése 20 

Témakörök szerint 
rendezzük a felírt 
ötleteket.  

flipchart papír, toll 10. 
oldal M 

  5. Az Életminőség Irányító 
Csoport 10 

A csoport működésének, 
feladatainak és 
szerepének bemutatása 

ppt 62-64 dia 10.-11. 
oldal E 

  6. Konklúziók, értékelés 
5 

Értékelő kérdőív 
kitöltése 

ppt 65-66 dia 11. 
oldal M 

 


