Munkahelyi belső mentorok képzése, fogyatékosságban érintett tapasztalati
szakértők részvételével

Időtartam:
Engedélyszám:

10 óra
E-001202/2015/D002

A KÉPZÉS CÉLJA:
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatni kívánó, vagy már foglalkoztató
munkahelyek kiválasztott munkatársai számára mélyebb ismeretek átadása a fogyatékosság
témakörében, hogy képesek legyenek munkatársaik támogatására e témakörben, és segítsék a
megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyi beilleszkedését.
KIKNEK AJÁNLJUK:
A program közvetlen célcsoportjába azon munkáltatók tartoznak, akiknek célja fogyatékos
vagy megváltozott munkaképességű személyek alkalmazása. A képzést azoknak ajánljuk,
akik korábban részt vettek érzékenyítő tréningen, és érdeklődést mutatnak a fogyatékos
emberek élethelyzete irányában, valamint munkahelyükön belső mentorként szeretnék
segíteni a fogyatékos emberek és ép társaik közötti együttműködést.
A KÉPZÉS EGYSÉGEI:
Nem adom fel! - Saját élményen alapuló érzékenyítő tréning, fogyatékosságban érintett
tapasztalati szakértők vezetésével
1. Bevezetés
2. Kommunikációs gyakorlat
3. A képzés zárása
A SZÁMONKÉRÉS MÓDJA:
Tréningzáró csoportos reflexiók és önreflexió, visszajelzések összegyűjtése történik az oktatók
által, valamint egy írásbeli teszt megoldása
Megszerezhető
kompetenciák:

• A résztvevők mélyebb ismeretekkel rendelkeznek a fogyatékos
emberek élethelyzetéről.
•
A résztvevők
képessé válnak arra, hogy
segítsék
munkatársaikat,
akik
fogyatékos
emberekkel
kerülnek
munkakapcsolatba.
•
A résztvevők képessé válnak arra, hogy adekvátabban
kommunikáljanak fogyatékos emberekkel.
•
A résztvevők képessé válnak arra, hogy segítsék a
megváltozott
munkaképességű
munkavállalók
munkahelyi
beilleszkedését
•
A résztvevők információkat szereznek a megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó
jogszabályokról.
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Képzési idő, képzés
óraszáma:

10 óra / 1 óra: 45 perc /

A képzés módszerei; a
képzés módja:

Kiscsoportos tapasztalati tanulás, önálló feladatmegoldás

A résztvevők
teljesítményének
értékelése; a teljesítés
formai és tartalmi
követelményei:

Tekintettel arra, hogy a képzési program nagyon speciális elméleti
és gyakorlati ismereteket kíván átadni, a tanórákon való részvétel
alól felmentés nem adható, előzetes tudás beszámítására nincs
lehetőség. Az értékelés alapja a modulon való 100%-os részvétel,
valamint a csoportos kompetenciaértékelésen, a helyzetgyakorlatban
történő aktív részvétel. „Nem megfelelt” minősítést az kap, aki
egyáltalán nem szólal fel a csoportos záró beszélgetéséken és
megtagadja a tréning programjába tartozó állomások látogatását,
valamint a teszt kitöltésénél nem éri el a 60 %-os szintet.
Sikeres teljesítés esetén a résztvevők tanúsítványt kapnak. A
tanúsítvány értékelése: Megfelelt/Nem megfelelt

Sikertelen
teljesítés/kimaradás
következményei:

Mivel a részvétel nem pótolható csak újabb képzéssel, így a
sikertelen teljesítés következménye a képzés megismétlése. A
képzésről való kimaradás estén a képzési díjat nem áll módunkban
visszatéríteni.

Csoportlétszám:

minimum 6, maximum 12 fő

Képzési díj:

Csoportra vonatkozóan, előzetes egyeztetést követően.

Tárgyi feltételek:

a csoport befogadására alkalmas nagyméretű tanterem (min. 20 fő)
asztalok, székek

A képzés költsége; a
befizetés módja:

csoportok részére megbeszélés alapján

Saját élményű önismereti és tréning módszer, verbális és
nonverbális kommunikációs gyakorlatok, strukturált tréning elemek

A jelentkezés elfogadásáról, valamint a tanfolyam részleteiről
értesítést küldünk. A részvételi díjat a Kézenfogva Alapítvány
számlájára (ERSTE Bank 11991102-02135012) átutalással kérjük
befizetni a képzés megkezdése előtt 8 munkanappal. A jelentkezés
lemondását csak írásban, 5 nappal a képzés kezdete előtt fogadjuk
el. A megjegyzés rovatba kérjük, tüntessék fel a képzés
megnevezését.
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