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SÚLYOSAN HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS EMBEREK ÉLETÉNEK KÍSÉRÉSE 

 

(T-05-096/2016) 

 

 

Továbbképzési pontérték: 50 pont 

Időtartam: 

60 óra 

6 nap elmélet, 

valamint 2 nap gyakorlat és 

záróvizsga 

Részvételi díj: 49.000.- Ft 

 

 

KIKNEK AJÁNLJUK:  

A szociális és gyógypedagógiai ellátás területén, súlyosan halmozottan fogyatékos emberekkel 

foglalkozó szakemberek számára ajánljuk. 

 

A továbbképző tanfolyam elsődleges célja a súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek 

ellátásában egy új szemléletmód és modern ismeretek közvetítése, mely a megváltozott 

élethelyzetet és ennek nevelési szempontjait helyezi előtérbe. Megpróbálja a súlyosan-

halmozottan fogyatékos ember életét annak teljességében megragadni, a gondozást, nevelést, 

fejlesztést és támogatást komplex egységként kezelni. Az új szemlélet szerint a megsegítés 

legfőbb célkitűzése: "élni tanulni", ez magába foglalja a személyiségfejlődés legalapvetőbb 

szükségleteinek kielégítését az emberi méltóság messzemenő figyelembevételével, valamint a 

fejlődés minden területének egyenrangú kezelését, különös tekintettel arra, hogy a 

mindennapokban sok időt igénylő és rendszeresen ismétlődő ápolás-gondozás során milyen 

fejlesztési célokat tűzhetünk ki a további károsodások megelőzése és a fejlődés illetve a lehető 

legnagyobb önállóság elérése érdekében. A komplexitás érdekében a fenti szükségletek 

kielégítésének az élet minden területén érvényesülnie kell, beleértve az ápolási-gondozási 

tevékenységek, a fejlesztés, a nevelés-oktatás és a támogatás minden formáját. A támogatás 

minden formáját áthatja a normalizáció és a participáció alapelve. 

A továbbképzési program elméleti részében a hallgatók megismerik a súlyosan-halmozottan 

fogyatékos emberek harmonikus személyiségfejlődésének feltételeit és a hétköznapokon zajló 

támogatás alapvető elveit és gyakorlati eljárásait (pl. fejlesztő gondozás, mindennapos 

tevékenységre nevelés, kommunikáció kialakítása, érzékelés-észlelés és mozgás támogatása), 

melyek az intézményes ellátás bármely formájában jól beépíthetők a hétköznapi gyakorlatba. A 

saját élményű gyakorlatok során átélhetik a megváltozott élethelyzetet, egyúttal hasznos 

gyakorlati megoldásokkal is megismerkednek a mindennapi nehézségek leküzdése érdekében. Az 

intézményi gyakorlatokon a hazai intézmények újszerű szervezési és tartalmi kezdeményezéseit 

és gyakorlatát ismerik meg. 

 

A KÉPZÉS EGYSÉGEI: 

 

Attitűdök, értékek, szolgáltatáso 

A súlyosan-halmozottan fogyatékos ember 

Fejlődésorientált gondozás és nevelés elméleti háttere, szükségletfelmérés 

Fejlődésorientált gondozás és nevelés gyakorlata: fejlesztő gondozás 

Kommunikáció és interakció mint az együttélés és együttműködés alappillére 

A súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek gondozásának, nevelésének hazai intézményrendszere 

és gyakorlata, az innováció lehetőségei, javaslatok 

Gyakorlat 
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SZÁMONKÉRÉS MÓDJA: 

1. 7-10 oldalas írásbeli összefoglaló készítése a tanfolyamon elsajátított ismeretek alapján 

egy konkrét fogyatékos személyre vonatkoztatva  

 a fogyatékos személy eddigi életútjának, jelenlegi élethelyzetének 

bemutatása (előélet, jelen állapot, mozgás, kommunikáció, mindennapos 

tevékenységek, viselkedés) (3-4 oldal) 

 a gyakorlatokon elsajátított ismeretek és megszerzett gyakorlat alapján a 

konkrét fogyatékos személy esetében alkalmazható eljárások, módszerek 

(mindennapos tevékenységek – fejlesztő gondozás, kommunikáció, mozgás) 

(2-3 oldal) 

 jövőbeli tervek, perspektívák a fogyatékos személy hatékonyabb és 

személyiség-központúbb támogatása érdekében az elméleti foglalkozásokon, 

a tréningeken és a gyakorlatban tapasztaltak alapján (2-3 oldal) 

2. szóbeli vizsga (a tanfolyam szervező által felkért három fős bizottság előtt), melynek 

témája az írásbeli feladat megvitatása, valamint szóbeli felelet a tanfolyamon kifejtett 

témakörök az előadások és a megadott szakirodalom alapján 

Képzési idő, képzés 

óraszáma: 

60 óra (1 óra 45 perc) 

A képzés módszerei; a 

képzés módja: 

 

A tanítás-tanulás leghatékonyabban interaktív, együttműködő 

formában valósul meg, ezért a képzés erősen támaszkodik a 

hallgatók tevékenységére, saját élményeire, tapasztalataira. A 

képzések felépítésükben és módszertanukban követik az 

súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek ellátásában 

meghatározó gondolkodásmódot, illetve oktatási, fejlesztési 

módszereket.  

A képzések során a plenáris előadások mellett jelentős hangsúlyt 

kap a konzultáció, a gyakorlat, az egyéni és kiscsoportos munka, 

valamint az intézményi gyakorlat.  

 

A résztvevők 

teljesítményének 

értékelése; a teljesítés 

formai és tartalmi 

követelményei: 

Formája: írásbeli és szóbeli (Tartalmi követelményeket ld. 

fentebb)  

Sikertelen 

teljesítés/kimaradás 

következményei 

Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 10 % -a. 

A sikertelen teljesítés következménye: vizsgaismétlés, melynek 

díja 5000 Ft, második sikertelenségnél a képzési program újra 

végzése. 

 

Csoportlétszám (min.- 

max.) 

minimum 24, maximum 30 fő 

 

  

Tárgyi feltételek: 30 oktatására alkalmas tanterem 

asztalok, székek (vagy lehajtható felülettek rendelkező székek) 

számítógép, kivetítő, vászon, DVD és videó lejátszásához 

szükséges eszközök (kivetítőn keresztül vagy TV-n) 
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A képzés költsége; a 

befizetés módja: 

49.000 Ft 

A jelentkezés elfogadásáról, valamint a tanfolyam részleteiről 

értesítést küldünk. A részvételi díjat a Kézenfogva Alapítvány 

számlájára (ERSTE Bank 11991102-02135012) átutalással 

kérjük befizetni a számla kézhezvételét követően. A jelentkezés 

lemondását csak írásban, 5 nappal a képzés kezdete előtt 

fogadjuk el.  

 

 

 

Az előzetesen megszerzett tudásmérés szolgáltatást térítésmentesen biztosítjuk a jelentkezők részére. 

 


