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A képzési program megnevezése: Érzékenyítő tréning 

A képzésnek az engedéllyel rendelkező képző intézményekről vezetett nyilvántartásban 

szereplő nyilvántartásba-vételi száma: E000771/2014/D001    

A teljes képzési program során megszerezhető ismeretek, kompetenciák: 

 

A résztvevők ismerik a fogyatékosság elméletét, képesek felismerni a pszicho-szociális 

fogyatékosság és az értelmi fogyatékosság közötti különbségeket  

A résztvevők tisztában vannak az értelmi fogyatékossággal élők jogaival.  

A résztvevők képesek felismerni a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos tévhiteket, 

sztereotípiákat. 

A résztvevők képesek felismerni a fogyatékossággal élő emberek többlet igényeit és azokra a 

helyzetnek megfelelően képesek reagálni.  

A résztvevők képesek alkalmazni a könnyen érthető kommunikáció szóbeli eszközeit. 

A résztvevők képesek olyan kommunikációs eszközök alkalmazására, amelyek használatával 

hatékony segítséget tudnak nyújtani értelmi fogyatékossággal élő embereknek.  

A résztvevők képesek felismerni és megérteni az értelmi fogyatékossággal élők mindennapjait 

érintő kihívásokat, a speciális élethelyzetükből adódó nehézségeket. 

A résztvevők a képzés során szerzett tapasztalataikat képesek az élet számos területén, a saját 

akadályaikkal való küzdelmeik során is alkalmazni. 

 

A felnőttképzést kiegészítő tevékenység: - 

 

A teljes képzési program tananyagegységei:  

 
 Megnevezés Óraszám Elméleti 

óraszám 

Gyakorlati 

óraszám 

Célja Tartalma 

1. 

Az értelmi 

fogyatékosság 

elmélete 

4 óra 1 óra 3 óra A tananyagegység 

célja, hogy a 

résztvevők 

megismerjék az 

értelmi 

fogyatékosság 

elméletét, az 

értelmi 

fogyatékosság jogi 

hátterét, 

megismerjék a 

tévhiteket, 

előítéleteket. 

Pszicho-szociális 

fogyatékosság és értelmi 

fogyatékosság közötti 

különbségek.  

A hatályos gondnoksági 

rendszer, a gondnokoltak 

jogai.  

A jogvonatkozó 

rendelkezései.  

Az értelmi fogyatékossággal 

élő emberekkel kapcsolatos 

tévhitek, előítéletek.  

A tévhitek és előítéletek 

eloszlatása.  

Saját élményű gyakorlatok.  

Internetről ingyenesen 

letölthető kisfilm és 

megvitatása. 

 



 

2. 

Kommunikáció 

értelmi 

fogyatékosságga

l élő emberekkel 

4 óra 1 óra 3 óra A tananyagegység 

célja, hogy a 

résztvevők képessé 

váljanak arra, hogy 

felismerjék az értelmi 

fogyatékossággal élő 

emberek igényeit és 

azokra megfelelően 

tudjanak a különböző 

kommunikációs 

eszközökkel reagálni. 

A könnyen érthető 

kommunikáció története, 

általános alapelvei, szóbeli 

szabályok.  

A könnyen érthető 

kommunikáció, mint a 

társadalmi befogadás és az 

esélyegyenlőség egyik 

eszköze. 

Az értelmi fogyatékossággal 

élő emberekkel való 

kommunikáció általános 

szabályai.  

Verbális és non-verbális 

kommunikáció. 

 

Számonkérések módja és formája: a teljes képzés végén írásbeli záróvizsga 

 

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: a bekapcsolódás nincs feltételhez kötve 

Megengedett hiányzás: a program rövidsége miatt a hiányzás nem megengedett 

A képzés formája: csoportos képzés 

A képzés célcsoportja: Mindenki, aki szeretne többet megtudni, megismerni az értelmi 

fogyatékossággal élő emberekről és a kommunikációról. 

 

Az elvégzendő tananyagegység neve és óraszáma: 1. és 2. tananyagegység 

 

A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: a résztvevő hiányzása 

nem haladhatja meg a megengedett mértéket, valamint írásbeli záróvizsgáját „megfelelt” 

eredménnyel tette le. 

 

A képzés óraszáma: 8 óra 

A képzés ütemezése: 1 nap 

 

A képzés végén megszerezhető dokumentum megnevezése: tanúsítvány 

 

Az ügyfélszolgálat: panasztételi lehetőség, képzési program megtekintésének lehetősége: 

Személyesen ügyfélszolgálati időben a 1093 Budapest, Lónyay utca 17. 1/1. címen, írásban az 

efoesz@efoesz.hu e-mailcímen, vagy a 1461 Budapest, Pf. 301. postafiókon keresztül. 

Ügyfélszolgálat helye: 1093 Budapest, Lónyay utca 17. 1/1. 

Ügyfélszolgálat elérhetősége: Tel/fax: (061) 411-1356, (061) 411-1357 

E-mail: efoesz@efoesz.hu; Honlap: www.efoesz.hu 

 

Telefonszám: (061) 411-1356 
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