
 

Könnyen érthető kommunikációs képzés 

Miskolcon 

 

 

A miskolci Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány (ÖMÉFA) kezdeményezett 

kollégái és a környező fogyatékosügyi szervezetek, intézmények munkatársai számára 

akkreditált továbbképzést, mely idén a Kézenfogva Alapítvány által biztosított Könnyen 

érthető kommunikációt (KÉK) használó szociális segítők intenzív képzési programja című 

továbbképzés volt. 

A Könnyen érthető kommunikáció (KÉK) című akkreditált továbbképzés módszer-

tanát és eszköztárát a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit 

Kft. (FSZK) dolgozta ki a témában jártas külső szakértők bevonásával. Az akkreditált 

továbbképzés oktatóbázisát a Képzők képzése – Felkészítés kommunikációs akadály-

mentesítés témájú képzési programcsomag oktatására című program keretében a könnyen 

érthető kommunikációt használó segítők intenzív képzési programjában készítette fel 

2011-ben az FSZK.  

A könnyen érthető kommunikáció komplex képzési csomagja tartalmát 2017 

májusában az ÖMÉFA Alapítvány és két helyi szervezet intézményeinek kollégái 

sajátították el. A 30 órás, gyakorlatorientált képzés keretében a résztvevők megismerked-

tek az általános és speciális kommunikációval, a speciális kommunikációs igényű 

csoportokkal, a könnyen érthető kommunikáció nemzetközi és hazai tapasztalataival, 

majd elsajátították a könnyen érthető kommunikáció módszertanát.  

Már a képzés során több, könnyen érthető kommunikációval készült alkotás született, 

mint például blogbejegyzés, online szótárba fogalom kidolgozása. A gyakorlatok során a 

résztvevők felkészültek a könnyen érthető kommunikáció saját intézményi alkalmazására 

az infokommunikációs akadálymentesítés érdekében.  

Farkasné Gönczi Rita 

  



 

 

ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR 

GYÓGYPEDAGÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉPZÉSEI 

 

60 ÓRÁS GYAKORLATORIENTÁLT SZAKMAI 

TOVÁBBKÉPZÉS ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT 

SZEMÉLYEKKEL SZOCIÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓ 

SEGÍTŐK SZÁMÁRA 

 

A továbbképzés célja, hogy a fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézményeiben, nappali intézményeiben, gondozóházában és 

lakóotthonaiban dolgozó szociális segítők, illetve középvezetők, magasabb 

vezetők és tanácsadók részére a munkájukhoz szükséges új elméleti 

szempontokat és gyakorlati technikákat közvetítse. A fenti intézményekben 

és ellátási területeken az értelmileg akadályozott felnőttekkel foglalkozók 

részéről jelentős igény mutatkozik a megfelelő szakmai támogatásra, friss 

elméleti, illetve gyakorlati ismeretek/tapasztalatok átadására. A 60 órás 

továbbképzés tematikusan 7 területre fókuszál: a fogyatékossággal élő 

felnőttek kommunikációs kompetencia fejlesztésének gyakorlatorientált 

módszereire; a felnőttség és az időskor értelmezésére, problematikáira; a 

mindennapi gyakorlatban felhasználható munkatevékenységet elősegítő 

foglalkoztatás típusaira, technikáira; valamint a felnőttséggel párhuzamo-

san jelentkező partnerkapcsolati; önérvényesítési és döntéshozatali 

jellemzőkre; miközben a résztvevők mentálhigiénéje is hangsúlyos szerepet 

kap. A továbbképzés keretében a segítő szakemberek átfogó ismereteket 

kapnak az intézményi férőhely kiváltás szükségességéről és jelentőségéről, 

valamint annak szabályozási hátteréről.  

A szerezhető továbbképzési pontérték: 50. 

Részvételi díj: 60.000 Ft 

Képzés ideje: 2017. augusztus 24. - szeptember 09., csütörtök-péntek és 

szombati napokon (9-18 óráig). 

Jelentkezési határidő: 2017. július 10. 

Részletes információk a kari honlapon: https://goo.gl/UVoghf  

e-mail: tovabbkepzo@barczi.elte.hu  
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DISZKALKULIA (SZÁMOLÁSI ZAVAR) MEGISMERÉSE 

60 ÓRÁS AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS 

 

A 60 órás továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a diszkalkulia 

(számolási zavar) szakmaelméleti, tüneti, kóroki hátterét és viselkedési 

következményeit a hazai és nemzetközi szakirodalmak alapján. A 30 óra 

elméleti és 30 óra gyakorlat keretében a résztvevők jártasságot szereznek a 

diszkalkulia terminológiájának aktuális, modern használatában, illetve a sajátos 

nevelési igény tárgykörébe tartozóan a komplex gyógypedagógiai-

pszichológiai vizsgálatokat végző szakértői bizottságok által kiadott szakértői 

vélemények értelmezésében. A résztvevők olyan szakmaelméleti alapokra 

tesznek szert, melyek által képesek lesznek felismerni a diszkalkulia prediktív 

tüneteit és megtervezni az ellátási utakat. Elsajátítják a pedagógiai diagnosztika 

és a terápia szempontrendszerét, valamint betekintést nyernek azok 

legismertebb hazai és nemzetközi eszköztárába.  

Részvételi díj: 75.000 Ft 

Tervezett indulás: 2017-18-as tanév őszi félévében (augusztus-október hó), 

havi 1 alkalommal (tömbösítve: 2*3 nap, illetve 1*2 nap) – 2017. augusztus 28-

29-30; 2017. szeptember 21-22-23; 2017. október 20-21. 

Jelentkezési határidő: 2017. június 30. 

Részletes információk a kari honlapon: https://goo.gl/Y2MXxB  

e-mail: tovabbkepzo@barczi.elte.hu 

 

 

 

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ZENETERÁPIÁVAL PEDAGÓGUS-

TOVÁBBKÉPZÉS 

 

A 120 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést azoknak a szakembereknek 

ajánljuk, akik saját élményen alapuló, zeneterápiás eszközökkel történő 

önismeretre, személyiségfejlesztésre vállalkoznak azért, hogy munkájukat 

hatékonyabban, empatikusabban tudják ellátni. Ebből a célból a résztvevők 

megismerik az emberi hang/hangadás pszichés hatásait, a zenei eszközöket 

használó kreatív nonverbális kommunikációt, a zene képzőművészeti 

eszközökkel való kifejezését, vizuális megjelenítését, a hang és mozgás 

kapcsolatát, valamint ismereteket és tapasztalatokat szereznek a 

rendszerelméletű családterápia elemeiről, a családon belüli alrendszerek 

működéséről, különös tekintettel a gyermeki szerepekre. Mindezt a zene 

eszközeivel sajátítják el a csoportdinamika tükrében. (A részvétel nem igényel 

zenei előképzettséget.) 

Részvételi díj: 105.000 Ft 

Tervezett indulás: 2017-18-as tanév őszi félévében (2017. nov. 24-25; dec. 1-

2; jan. 5-6; jan. 12-13; jan. 19-20; jan. 26-27; febr. 2-3; febr. 9-10.) péntek-

szombati képzési napokon (péntek 16-20, szombat 9-18 óráig)  

Jelentkezési határidő: 2017. október 15. 

Részletes információk a kari honlapon: https://goo.gl/kab1pb  

e-mail: tovabbkepzo@barczi.elte.hu  

https://goo.gl/Y2MXxB
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SINDELAR–ZSOLDOS PROGRAM 1. – FEJLESZTŐ PROGRAM 

TANULÁSI ÉS MAGATARTÁSI ZAVAROK MEGELŐZÉSÉRE 

ÓVODÁSKORBAN ÉS ISKOLAKEZDÉSKOR 

 

A 30 órás továbbképzés az 5-7 éves óvodás és iskolát kezdő gyermekek 

számára kidolgozott Sindelar-féle komplex képességfejlesztő-program 

alkalmazására készít fel, melynek célja a neurogén tanulási zavarok 

kialakulásának megelőzése.  

A Sindelar-féle kognitív fejlesztő módszer az iskolai tanulást megalapozó, 

gyengén funkcionáló részképességek szisztematikus gyakorlását biztosítja. A 

fejlesztés területei: a figyelem, illetve az észlelés, az emlékezet, az intermodális 

integráció, a szerialitás és a téri orientáció. 

A „Sindelar–Zsoldos program 1.” c. továbbképzés során megismert fejlesztő 

eljárás 5-7 éves korú óvodás, illetve 1. osztályos gyermekeknél alkalmazható. 

Részvételi díj: 50.000 Ft (mely nem tartalmazza a továbbképzés elvégzéséhez 

szükséges tankönyv árát) 

Tervezett indulás: 2017. szeptember 6-7-8., záró konzultáció 2017. 

november 3. 

Jelentkezési határidő: 2017. június 30. 

Részletes információk a kari honlapon: https://goo.gl/Icss8D  

e-mail: tovabbkepzo@barczi.elte.hu 

 

 
SINDELAR–ZSOLDOS PROGRAM 2. – TANULÁSI- ÉS 

MAGATARTÁSI ZAVAROK TERÁPIÁJA ISKOLÁSKORBAN 

 

A 30 órás továbbképzés az iskoláskorúak számára kidolgozott Sindelar-féle 

komplex képességfejlesztő-program alkalmazására készít fel, melynek célja a 

neurogén tanulási zavar csökkentése, illetve a kognitív tanulási képességek 

megerősítése. A Sindelar-féle kognitív fejlesztő módszer az iskolai tanulást 

megalapozó, gyengén funkcionáló részképességek szisztematikus gyakorlását 

biztosítja. A fejlesztés területei: a figyelem, illetve az észlelés, az emlékezet, az 

intermodális integráció, a szerialitás és a téri orientáció. A továbbképzés során 

megismert fejlesztő eljárás általános iskolás 2–8. osztályos tanulóknál 

alkalmazható. 

Részvételi díj: 50.000 Ft (mely nem tartalmazza a továbbképzés elvégzéséhez 

szükséges tankönyv és a Sindelar-tréningcsomag árát) 

Tervezett indulás: 2017. szeptember 13-14-15., 

záró konzultáció: 2017. november 10. 

Jelentkezési határidő: 2017. június 30. 

Részletes információk a kari honlapon: https://goo.gl/DOzJ5m  

e-mail: tovabbkepzo@barczi.elte.hu  
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Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú 

továbbképzés 

Jelentkezési határidő: 2017. július 10. 

A KÉPZÉSRŐL – AZ INTEGRÁLT SZÜLŐ-CSECSEMŐ KONZULTÁCIÓRÓL 

Az integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció a kora-

gyermekkor (0-5 év) időszakában használható prevenciós és 

intervenciós módszer. A korai érzelmi és viselkedésszabályozási 

problémák (regulációs zavarok), kapcsolati nehézségek, és egyéb 

korai testi-lelki problémakörök kezelését, enyhítését célozza meg, 

ezzel támogatva a kiegyensúlyozott szülő-gyermek kapcsolatot és 

a harmonikus fejlődés lehetőségét.    

A regulációs zavarok hátterében általában számos komponens állhat, 

amelyek hatással lehetnek a mindennapi interakciókra és ezáltal az alakuló 

szülő-gyermek kapcsolatra: 

 a szülők pszichés nehézségei 

 a gyermek temperamentuma, veleszületett, vagy idővel kialakuló testi 

problémái, betegségei 

 a csecsemők és a szülők által átélt traumatikus élmények 

 azonban leggyakrabban olyan egyidejű gyermeki, szülői és környezeti 

tényezők állnak a háttérben, amelyek együttesen nehezítik a szülő-

gyermek kommunikációt és a közös érzelem- és viselkedés-

szabályozást 

E komplex problémakör megoldása (korai felismerés, megelőzés, illetve 

célzott, a kapcsolatra irányuló intervenció) interdiszciplináris és speciális 

szakmai felkészültséget igényel. 

Képzésünk német hagyományokra épül, szilárd elméleti alapozással, 

gyakorlatorientáltan készít fel konzultációra a megelőzést célozva, nem a 

klinikai megközelítést igénylő problémák kezelésére. Klinikus szak-

pszichológus/pszichoterápiás végzettséggel azonban terápiában is alkalmaz-

ható módszer. 

Minden tudnivaló a jelentkezésről elérhető itt: https://goo.gl/DPBSSh  

Bővebben a szülő-csecsemő konzultációról itt lehet tájékozódni: 

http://www.iszcsk.com 

E-mail: tovabbkepzo@barczi.elte.hu  Telefon:+36 1 358 5527 

 

 

https://goo.gl/DPBSSh
http://www.iszcsk.com/
mailto:tovabbkepzo@barczi.elte.hu


Kereki Judit: Fejlesztési célok és irányok a kora gyermekkori intervencióban 93

Makrai Kata: A középsúlyosan értelmi fogyatékos személyek felnőttségről 
 alkotott kép 114

Gereben Ferencné: A ketrecbe zárt fiú és más történetek egy gyermekpszichiáter 
jegyzetfüzetéből 128

Gereben Ferencné: Petrovszki Mária – Rácz Tünde: Mesés-rajzos családi művészetterápia 130

Farkasné Gönczi Rita – Győri Zsófia: Vedd és olvasd! Könnyen érthető bibliai üzenetek 132

Baán Nikolett – Nagy Krisztina – Szántó Viktória Anna – Szöllősi Gábor – Szvorény Katalin:
 Talpalj okosan! Legyen játék a tanulás! 134

Kiss Brigitta: Érzékenyítés Bárczi HÖK módra 138 

Farkasné Gönczi Rita: Könnyen érthető kommunikációs képzés Miskolcon 140

Kereki Judit: Aims and Means of Early Childhood Intervention in Hungary 93

Makrai, Kata: Thoughts on adulthood of people with intellectual disabilities 114

Mrs. Gereben, Ferencné: The Boy Who Was Raised as a Dog: And Other Stories
 from a Child Psychiatrist's Notebook 128

Mrs. Gereben, Ferencné: Petrovszki Mária – Rácz Tünde: Family art therapy 

 with tales and drawings 130

Mrs. Farkasné Gönczi Rita – Győri, Zsófia: Buy and Read! Easy to understand

 biblical messages 132

Baán, Nikolett – Nagy, Krisztina – Szántó, Viktória Anna – Szöllősi ,Gábor – Szvorény, Katalin:
 Smart footsteps! Make learning fun! 134

Kiss, Brigitta: Sensitivisation in Bárczi HÖK mode 138

Mrs.Farkasné Gönczi, Rita: Easy to understand communication training in Miskolc 140



Nemzeti Kulturális Alap


