FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZOCIÁLIS SEGÍTÉSÉNEK ÚJ ÚTJAI
(T-05-068/2015)
Továbbképzési pontérték:
Időtartam:
Részvételi díj:

30 pont
33 óra
20 óra elmélet + 13 óra
gyakorlat
23 000.- Ft

KIKNEK AJÁNLJUK:
A képzést minden olyan, különböző szakterületen és különböző alap, vagy szakképesítéssel
rendelkező szakember számára ajánljuk, akik munkájuk során fogyatékos emberekkel kerülnek
kapcsolatba.
A képzés célja széleskörű, gyakorlatorientált, korszerű ismeretek átadása a fogyatékos személyekkel
összefüggésben.
A KÉPZÉS EGYSÉGEI:
Érzékenyítés, ráhangolódás a fogyatékos emberek helyzetére.
Értékek, etikai dilemmák a szociális munkában, és ezek megjelenése a fogyatékos emberek
ellátásában.
A szociális munka és a fogyatékossággal összefüggő fogalmak újszerű megközelítése.
A fogyatékossággal összefüggő ismeretek, a fogyatékos emberek megítélésének és a különböző
korszakok viszonyulásának történeti áttekintése.
Az önálló életvitel beépülése a jelenlegi és a tervezett intézkedésekbe.
Szociális szolgáltatások jelenlegi rendszerének új irányai.
Informatikai eszközök használata a fejlesztésben és a rehabilitációban.
Személyes látogatás a célcsoporttal foglalkozó intézményekbe, a jó gyakorlatok megtekintése
céljából.
SZÁMONKÉRÉS MÓDJA:
A témával kapcsolatos prezentáció készítése, melyet a résztvevő az utolsó foglalkozáson a
csoportnak bemutat.

Megszerezhető
kompetenciák:

Képzési idő, képzés
óraszáma:
A képzés módszerei; a
képzés módja:

A képzést követően a résztvevő
Képes lesz a fogyatékosságból adódó kommunikációs
problémák megértésére
Képes lesz velük és nem róluk gondolkozni.
Jártasságot szerez a különböző fogyatékossági csoportok
speciális kommunikációjának megismerésében és
alkalmazásában
33 óra ( 1 óra 45 perc)
Előadás
prezentációval,
érzékenyítő
tréning,
kooperatív
gyakorlatok
párokban
és
kiscsoportokban,
filmnézésfilmelemzés,
csoportos
beszélgetés,
szövegelemzés,
esetelemzés, helyzetgyakorlatok, egyéni tapasztalatszerzés,
önálló tanulás.
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A résztvevők
teljesítményének
értékelése; a teljesítés
formai és tartalmi
követelményei:

Sikertelen
teljesítés/kimaradás
következményei:

-

-

Formai követelmények: 88 %-os részvétel az órákon. A
kiadott
feladatok
elvégzése.
Aktív részvétel az órai munkában.
Tartalmi követelmények: Az oktató által előre megadott
foglalkozásokhoz kutatómunka, beszámolás: szóbeli, órai
beszámoló keretében. A kurzus végén írásos anyag
leadása (min.1,5 és max. 3 gépelt oldal), szóbeli
beszámoló keretében az anyag elemzése.

Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 10 %a.
Vizsgán
a
sikertelen
teljesítés
következménye:
vizsgaismétlés, második sikertelenségnél a képzési program
újra végzése. A pótvizsga összege 5000 Ft.
A képzésről való kimaradás estén a képzési díjat nem áll
módunkban visszatéríteni.

Csoportlétszám (min.max.)
Személyi feltételek:
Tárgyi feltételek:

A képzés költsége; a
befizetés módja:

minimum 20, maximum 30 fő
1 fő felsőfokú szociális végzettségű, minimum 5 éves szakmai és
képzési tapasztalattal rendelkező szakember
max. 22 fő befogadására alkalmas, mobil bútorokkal
berendezett, akadálymentesített terem,
számítógép, projektor, színes tollak, A3-as papír
Jogtár szoftver, DVD, internet hozzáférés, Office 2007, ppt. vagy
prezentációkészítő szoftver, akadálymentesített szoftverek

23.000 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 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.

Az előzetesen megszerzett tudásmérés szolgáltatást térítésmentesen biztosítjuk a jelentkezők
részére, melynek célja információszerzés az oktatók felé a hallgatók ismereteiről
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