
A képzés címe: Látássérültek rehabilitációs mentora 
Akkreditációs 

lajstromszám: 

PL-6047 

A képzésben 

résztvevők köre; a 

képzésbe való 

bekapcsolódás 

feltételei:  

Minden olyan érdeklődő aki(k) kapcsolatba kerülhet(nek) látássérült 
személlyel és felsőfokú (főiskolai-, egyetemi) végzettséggel rendelkezik. 

 Akik egyéni fejlődésük szempontjából fontosnak érzik a látássérült 
emberek megismerését és a feléjük való nyitást; 

 Már szembesültek a látássérültség problémájával; 

 Van látássérült hallgatójuk, ügyfelük, munkatársuk; 

 Akik előreláthatólag a közeljövőben kerülnek ilyen szituációba; 

 szociális munkás, szociálpedagógus  

 teológus, lelkészek, hitoktatók, hittantanárok 

 mentálhigiénés szakember, pszichológus, pszichológus asszisztens, 

pszichopedagógus 

 gyógypedagógus, pedagógus  

 egészségügyi végzettséggel rendelkezők, gyógytornászok 

 közgazdász 

 művelődésszervező, kommunikációs szakember, humán erőforrás 

menedzserek 

 mérnöktanár 

 jogász 

 közgazda 

 szociológus 

 andragógus 

 vagy ugyanezen szakterületek egyetemi/főiskolai képzéseinek hallgatói, 
és legalább két lezárt tanévet teljesítettek 

 Felsőoktatásban közreműködő oktatók 

 Felnőttképzésben közreműködő oktatók 

 Önkormányzatok és egyéb szolgáltató szervezetek munkatársai 

 Egészségügyi dolgozók 

 HR-esek 

 

A programba való bekapcsolódás befejezett, vagy folyamatban lévő felsőfokú  
tanulmányokat/végzettséget igényel. 
A programba való bekapcsolódás szakmai gyakorlatot nem igényel. 
A programba való bekapcsolódás kötelezően előírt előzetesen elvárt ismeretet nem 
igényel, a programba bárki bekapcsolódhat. 
 
Az előzetes tudásszint-mérés során történik a résztvevők „kiválasztása”.  
Jelen képzés esetében a jelentkező köteles részt venni az előzetes tudásszint 
felmérése szolgáltatáson, amely szolgáltatást Képző ingyenesen nyújtja a 
Résztvevőnek és annak eredményét a Képző felhasználja a képzési tartalom, 
folyamat, ütemezés kialakításánál. 
A trénerrel folytatott személyes interjú keretében többek között a trénerek felmérik a 
jelentkező látássérültséggel kapcsolatos előzetes ismereteit – tapasztalatait, az 
interperszonális kapcsolatokban alkalmazott kommunikációs készségeit, a jelentkező 
általános segítői attitűdjét, az esélyegyenlőség elvéről való gondolkodását – 
sztereotípiáit, általában a mentori munkához szükséges rátermettségét. 

 
Az előzetes tudásmérés ún. „szűrőként” szolgál, a képzésbe történő 
bekapcsolódás feltétele. Amennyiben Résztvevő a szolgáltatást nem veszi 
igénybe, a képzésben való részvételi szándéka elutasításra kerül. 
Az előzetes tudásszint merés ténye, valamint eredményének beszámítása a 
képzés tájékoztató dokumentumában, a képzés jelentkezési lapján, a 
felnőttképzési szerződésben, valamint a Képzési Napló Haladási részében kerül 



dokumentálásra. 
Továbbá a bekapcsolódás feltétele 

 Tájékozottság a program céljáról és tartalmáról. 

 Elköteleződés az önismereti-fejlődés és a kommunikációs készségek 
fejlesztése iránt. 

 Elköteleződés a mentori és mentorált szerep megismerése iránt. 
Elköteleződés a fogyatékossággal és a fogyatékos emberekkel kapcsolatos 
személyes tapasztalatok, saját élmény és a meglévő előfeltevéseken való 
változtatás iránt, nyitottság a gyakorlati munkában való aktív részvételre. 
 

A képzésbe látás-, illetve mozgássérült résztvevők is bekapcsolódhatnak. 

Az akadálymentesített feltételek számukra biztosítottak. 

A képzés célja: A Látássérültek rehabilitációs mentora című, 200 órás képzés célja a vak és 
gyengénlátó személyek munkaerőpiaci integrációját és szakmai fejlődését 
személyesen támogató szakemberek képzése. 

A személyes támogatás létre jöhet akár közvetve, rendszer, vagy szervezeti 
szinten, akár közvetlenül egy adott személyt mentorálva, azzal az újszerű 
szemléletmóddal, melyet egyesületünk képvisel és melyet a képzésben 
résztvevők is hitelesen tudnak majd képviselni a képzés lezárulta után.  

A képzésben egyaránt hangsúlyt helyezünk az elméleti tudás átadására, a 
mentori készségek és a mentori szakmai személyiség fejlesztésére.  

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő rehabilitációs mentori ismereteket és 
készségeket sajátít el, ezáltal képessé válik a látássérült embereknek 
segítséget nyújtani a fogyatékosság jelenlétéből adódó speciális 
nehézségek megoldásában, elsajátítja a fogyatékosság 
személyiségfejlődésre gyakorolt hatásait, képessé válik segítséget nyújtani 
a látássérült személyek társadalmi befogadásához és a munka világába 
való bekapcsolódáshoz, vagy a munka világába való visszatéréshez. 

A képzés tartalma: Modulok:  

1. Érzékenyítő-tudatosító tréning 
2. Rehabilitációs alapismeretek és bevezetés a mentorálás elméletébe 
3. Reflexió, visszatekintés és vizsga  
4. Krízis és konfliktuskezelés 
5. Mentori készségek fejlesztése 
6. Egyenlő esélyű hozzáférés és támogató technológiák 
7. Szupervízió 
8. Mentori gyakorlat, külső helyszínen 
 
Lásd még alább, a modulok ismertetésénél 

Megszerezhető 

kompetenciák: 

A képzésben résztvevők jártassá válnak és gyakorlatot szereznek a 
látássérültek munkaerőpiaci helyzetének javítása érdekében folytatott mentori 
(folyamat-támogatói) tevékenység folytatásában. 

A program során a szakmai ismeretek – szakmai tudás bővítése és a 
személyiség fejlesztése párhuzamosan, egymásra épülve valósul meg, 
ezáltal segítve a résztvevők mentorrá válásának folyamatát. 

A rendszerszemléletű helyzetértékelés és a folyamatelvű gondolkodás 
képességének fejlesztése a képzés egészét jellemzi. 

A képzés során fejlődik a résztvevők reflexiós képessége, ami az önértékelés 
egy speciális formájának alkalmazását teszi lehetővé. 

A képzést sikeresen elvégzők képessé válnak a szakmai és személyes 
kompetencia határaik tudatos jelölésére is. 

Az együttműködés képességének fejlesztése és alkalmazása által képessé 
válnak a mentorált érdekeit előtérbe helyező tevékenység végzésére. 



 

Képzési idő, képzés 

óraszáma: 

200 óra 

Elmélet 49 óra (24,5%) 

Gyakorlat 151 óra (75,5%) 

 intenzitás óra nap hét hónap 

1. modul 4×1,5 óra/nap = 6 
óra/nap 

18 3 1 1 

3 alkalom összesen 
18 óra 

    

2. modul 9 alkalom × 4 óra  38 10 10 2,5 

+     

1 alkalom × 2 óra     

összesen: 10 
alkalom = 38 óra 

    

3. modul 20 26 11 10 2,5 

20 ó reflexió =  10 
alkalom × 2 óra 

    

4. modul 5 alkalom× 6 óra 30 5 10 2,5 

kéthetente     

5. modul 5 alkalom × 4 óra 20 5 10 2,5 

kéthetente     

6. modul 5 alkalom × 4 óra 20 5 10 2,5 

kéthetente     

7. modul 4 alkalom × 4 óra 22 5 10 2,5 

+     

1 alkalom × 6 óra     

kéthetente     

8. modul Tetszőleges 
bontásban, 
maximum 8 hét 
alatt a gyakorlatot 
teljesíteni kell. 

20 - 8 2 

 Vizsga és záró nap 6 1 1 1 

6 ó vizsga = 1 
alkalom × 6 óra 

    

összesen:  200 óra    

 

A képzés módszerei; 

a képzés módja: 

 nagycsoportos megbeszélés 

 nagycsoportos tréninggyakorlatok 

 kiscsoportos tréninggyakorlatok 

 szituációs játékok, szerepjáték: pl. mentori és mentorált szerep 

 reflexió – önreflexió 

 önismereti és toleranciafejlesztő játékok 

 a szituációs és outdoor, indoor gyakorlatokat megbeszélések követik kis-
, majd nagycsoportban, e módon segítve a tapasztalatok feldolgozását 
(tapasztalati tanulás) 

 vita (kis és nagycsoportos) 

 egyéni feladatok 

 kerekasztal 

 szupervízió 



 interaktív prezentáció 

 tapasztalati tanulás, sajátélmény 

A résztvevők 

teljesítményének 

értékelése; a 

teljesítés formai és 

tartalmi 

követelményei: 

A képzéshez záró dolgozat és záróvizsga tartozik. 

1-3 oldal terjedelmű záró dolgozat a képzésben tanult ismeretek és a mentori 
gyakorlaton szerzett tapasztalatok összegzéseként. 

A záró dolgozat értékelése a szempontrendszernek való megfelelés alapján történik. 

A záró dolgozat tartalma:  
a külső gyakorlat rövid, tömör ismertetése (figyelve a személyről és 
intézményről történő közlés etikai és diszkréciós szabályaira) 

A záró dolgozat melléklete: Igazolás a mentori gyakorlatról. A külső 
mentori gyakorlat teljesítésének igazolása:  

A gyakorlat teljesítéséről, a záró dolgozat leadásakor, annak mellékleteként, 
igazolást szükséges csatolni. 
Az igazolásban szerepelnie kell: 

 a mentori gyakorlatot végző neve 

 a mentori gyakorlat kezdő és záró dátuma 

 rendszeressége  

 óraszáma 

 a mentori tevékenység tartalma (vázlatszerű felsorolás) 

 a mentori gyakorlat keretét adó intézmény neve, címe, telefonszáma 

 aláírások 
 a mentori gyakorlat keretét biztosító intézmény vezetőjének aláírása 

a gyakorlatot végző résztvevő aláírása 
 
A vizsga kiscsoportban zajlik.  
A kiscsoportos vizsga az össz-résztvevők előtt zajlik. A vizsgázók így egymástól és 
oktatóiktól is kapnak visszajelzést. 
A vizsgabeszélgetés során kitérnek a képzésben megélt szakmai és személyes 
fejlődés állomásaira, a külső gyakorlatra és ismertetik záró dolgozatukat is. 
A záróvizsgára a képzés utolsó napján kerül sor, összesen 6 óra időtartamban a 3. 
Reflexiók és visszatekintés című modul keretében. 
A résztvevők számot adnak a tanultakról és arról a fejlődési ívről, amit a képzés során 
megéltek. 
A záróvizsgán képesek reflektálni a saját változásukra, megnevezni erősségeiket és 
meghatározni fejlődési pontokat saját maguk számára. 
Képesek társaiknak is reflektív visszajelzéseket adni mentorrá válásukkal 
kapcsolatban. 
 
Továbbá 
 
Az egyes képzési napok végén, illetve a program zárásakor szóban is sor kerül 
a mentori munka és eredmények értékelésére. 
Ezen felül a résztvevők értékelése programmodulonként meghatározott. 
Az egyes modulokban a teljesítmény ellenőrzése: Az egyes modulokban a 
teljesítmény ellenőrzése modulonként meghatározott, gyakorlatokba ágyazottan 
történik. Minden foglalkozás az előző foglalkozás tartalmának felidézésével, az 
ismeretek és készségek felfrissítésével kezdődik; a résztvevők ennek tükrében kapnak 
visszajelzést a haladásukról. 

Sikertelen 

teljesítés/kimaradás 

következményei: 

A program egészét tekintve 15 órát (7,5%) meghaladó hiányzás vagy sikertelen 
teljesítés (pl. nem aktív részvétel a programban) esetén a résztvevő nem kaphat 
tanúsítványt. 

15 órát meghaladó hiányzás esetén – ha a résztvevő nem pótolja a kiesett 
órákat - nem biztosítható a képzés hatékonysága. Ez esetben a képzés 
megismétlése javasolt. A résztvevő nem kaphat tanúsítványt. 

Ez esetben a Képző felkínálja a lehetőséget a programban történő ismételt 
részvételre. Ez a felnőttképzési szerződés mellékletében, valamint a Haladási 
naplóban kerül rögzítésre. 



A képzés, sikertelen teljesítés esetén - a képzés újbóli indítása esetén - 
megismételhető. A korábban teljesített modulok/tematikai egységek sikeres 
teljesítéséről a résztvevő IGAZOLÁS-t kap.  

Az résztvevő – a már elvégzett modulok/tematikai egységek teljesítése alóli 
felmentéséről az előzetes tudásszint-mérést végző tréner-oktató dönt.  

Megismételt képzés esetén a képzési díj mértékének és fizetési módjának 
meghatározásakor Képző Központ figyelembe veszi az előzetesen megszerzett 
tudást és beszámítja azt. 
 

Programmodulonként a pótlások lehetősége meghatározott. 

A képzés folyamatjellegéből adódóan a gyakorlati órák pótlására nincs 
lehetőség! 

Az írásos formában és az oktató által elfogadott tartalommal pótolt hiányzás 
elvégzett óraszámként kerül beszámításra. 

A pótlás módja: Hiányzás esetén Résztvevő köteles 3 napon belül időpontot 
egyeztetni oktatójával, és az oktató által megjelölt módon pótolni a kihagyott 
anyagrészt. 

Azoknak a moduloknak az esetében, ahol a hiányzás mértéke a modul 
össz-óraszámához viszonyítva meghaladja a 10 %-ot, a modul oktatói és a 
képzés vezetője együtt mérlegelik, hogy a hiányzás pótlásával a képzés 
megfelelő szintű teljesítése lehetséges-e. 
 

A képzés gyakorlatorientált jellege csak rendszeres jelenléttel, személyes szintű, 
aktív, munkára nyitott részvétellel biztosítható. Ezért a résztvevőktől elvárt a 
képzési napok mindegyikén, valamint a gyakorlaton a teljes foglalkozási időben 
megjelenni. 

A 15 tanórát meghaladó hiányzás és/vagy a képzési programon való 
együttműködés hiánya vagy a csoportmunkát akadályozó magatartás, a 
programból való kizárást vonhatja maga után. Erről a képzést vezető oktató, a 
VGYKE részéről az Elnök, a képzés szakmai vezetője, valamint a felnőttképzési 
vezető együttesen jogosult dönteni. 

A programban való részvételre egyéb feltételek nem vonatkoznak. 

 



A képzési program egyes moduljainak ismertetése 

 

 

1., modul: Érzékenyítő-tudatosító tréning  

A modul teljesítése során a résztvevők tapasztalatot szereznek a látássérültekkel/látókkal való 
kapcsolat kialakítás és fenntartás folyamatáról.  

A résztvevők olyan ismereteket és készségeket sajátítanak el, amelyek révén a kölcsönösség 
jegyében képessé válnak a sztereotip gondolkodásmódot felváltva egy szubjektív, személyhez, 
emberhez igazodó viselkedésformát kialakítani.  

Képessé válnak asszertív módon kommunikálni, kreatív módon részt venni segítő/segített 
helyzetekben.  

A résztvevő képes mások számára mintát adni viselkedésével. Felelősséggel vesz részt a segítő 
helyzetekben. Továbbá: tapasztalattal rendelkezik a látás hiányában hasznosítható érzékelési 
módokról, kompenzációs technikákról. 

 

2., modul: Rehabilitációs alapismeretek és bevezetés a mentorálás elméletébe  

A modul a rehabilitáció és mentorálás elméleti ismereteinek átadásával bővíti a képzési program 
résztvevőinek tudását.  

Olyan témaköröket dolgoznak fel a résztvevők, melyek által alapismerettel rendelkeznek a komplex 
rehabilitáció, valamint annak jogi háttere, és a munkaerőpiaci alapfogalmak témaköreiben.  

Betekintést nyernek a mentorálás elméletébe, különös tekintettel az általános és speciális (segítő 
beszélgetés, családkonzultáció) kommunikációs módokról, a szakmaiságot erősítő esetmegbeszélő 
foglalkozásokról.  

A kerekasztal beszélgetés hatására azon túl, hogy a résztvevők ismeretet szereznek a (komplex) 
rehabilitáció gyakorlati eredményeiről, fejlődik kritikai elemzési képességük is. 

5.3. 

3., modul: Reflexiók és visszatekintés 

A modul a képzés egészét átöleli a résztvevők személyes élményeinek/tapasztalatainak feldolgozását 
segítve, a reflexiós képességüket fejlesztve.  

A modul egyes egységeit teljesítve a résztvevők fokozatosan képessé válnak a szakmai tudásuk, 
tapasztalatuk, valamint a képzés során szerzett elméleti és gyakorlati ismereteik és a személyes 
adottságaik illesztésére, az ezek közötti viszony reflektív módon történő értékelésére. 

 

4., modul: Mentori készségek fejlesztése 

A modul teljesítése során a résztvevők készség, és képességfejlesztése történik a mentori munkára 
való felkészítés jegyében.  

A modul tartalmában kapcsolódik a „Rehabilitációs ismeretek és mentorálás” című modulban 
teljesítendő mentorálás elmélete témakörhöz.  

Gyakorlatorientált modul, amely a meglévő és újonnan szerzett elméleti ismeretekre és gyakorlati 
tapasztalatokra épít.  

Fejlődik a résztvevők kommunikációs készsége, képessé válnak a professzionális visszajelzések 
megfogalmazására, kérésére, fejlődik empatikus és kudarctűrő képességük.  

A modult teljesítve a résztvevők képessé válnak a mentori támogató folyamat megtervezésére, 
megvalósítására, lezárására a mentorált, valamint környezete (család – politikai közeg) ismeretében.  

A résztvevők képessé válnak a rendszerszemlélet jegyében folyamatelvű megközelítésben 
gondolkodni, valamint segítő beszélgetést és családkonzultációt vezetni.  

Megismerik a non-direktív segítő technikákat és ezek alkalmazásával képesek folyamatkísérőként 
jelen lenni mentori minőségében.  

Felismerik kompetencia-határaikat és ezek tükrében tudnak szakmai együttműködéseket kialakítani és 
fenntartani.  

 

5., modul: Krízis- és konfliktuskezelés 



A modul teljesítése során a résztvevők megismerik a konfliktus és krízis helyzetek jellemzőit és ezek 
kezelésének gyakorlatában szereznek jártasságot a látássérülteket támogató mentori tevékenység 
tükrében.  

A résztvevők megtanulják tudatosan kezelni a konfliktushelyzeteket, szem előtt tartva, hogy nem az 
aktuális probléma megoldása a cél.  

Ismerik a konfliktusok fázisait és az ezekhez kapcsolódó adekvát beavatkozási lehetőségeket.  

Jártassá válnak a látássérülésből adódó konfliktusok kezelésében.  

A résztvevők ismerik saját kompetenciahatáraikat, képesek szaksegítséget kérni adott esetben.  

Megismerik a krízis fogalmát, képessé válnak a krízisben lévő ember felismerésére, a látás 
elvesztésével kapcsolatos krízishelyzetek beazonosítására.  

Megismerik a fejlődési és az akcidentális krízisek fogalmát, és az ezekhez kapcsolódó beavatkozási 
lehetőségeket. 

 

6., modul: Egyenlő esélyű hozzáférés és támogató technológiák 
A modul tartalma a látássérülteket segítő eszközök, technikák, módszerek és szervezetek 
megismerését teszi lehetővé. Teljesítésével a résztvevők megismerik ezek 
alkalmazásának/használatának nehézségeit, valamint képessé válnak a mentoráltakat segíteni a 
legmegfelelőbb módszer, eszköz, technika kiválasztásában.  
Képessé válnak elkülöníteni az elemi és a foglalkozási rehabilitáció területéhez kapcsolódó segítő 
módokat.  
Továbbá megismerik azon szakemberek körét, akik tanítják ezen eszközök alkalmazását, használatát. 

 

7., modul: Szupervízió 

A modul szervesen kapcsolódik a résztvevők mentori gyakorlatának teljesítéséhez. A modul a 
reflektivitás képességét fejleszti szóban és írásban egyaránt.  

Lényeges eleme az elkötelezett, kereteket tiszteletben tartó részvétel a folyamatban.  

Szigorú keretek között a rendszerszemléletű és folyamatélvű gondolkodási forma fejlődését 
támogatja, kiegészítve és segítve más, gyakorlatorientált modulok (Mentori készségek fejlesztése, 
Krízis- és konfliktuskezelés, Reflexió és visszatekintés) tartalmát.  

A résztvevők képessé válnak a szupervíziós eset felismerésére saját és mások szakmai 
gyakorlatának viszonylatában, ezeket az eseteket tanulási helyzetként való értelmezése.  

Képessé válnak segítő, tisztázó és hipotetikus kérdések megfogalmazására. Fejlődik a résztvevők 
önismerete és kommunikációs készsége, képessé válnak „én-üzenetek” megfogalmazására, az „értő 
figyelem” hatásának megtapasztalására. 

 

8., modul: Mentori gyakorlat 

A modul során a résztvevők a képzés során megszerzett és fejlesztett ismerete, készsége, képessége 
és kompetenciája a gyakorlati tevékenység során pontosabbá és tudatosabbá válik.  

A modul konkrétan a következők fejlesztésére, fejlődésére, tudatosítására ad lehetőséget: 
ismeretszerzés a gyakorlati helyszín sajátosságairól, a munkaadók és munkavállalók érdekeltségi 
rendszeréről.  

A résztvevők gyakorlatot szereznek a mentorálási folyamat megtervezésében figyelembe véve azt, 
hogy tevékenységüknek a munkaerőpiaci esélyek növelésének irányába kell hatni.  

Gyakorlottak lesznek a mentoráltak motiválásában, képesek más szervezetekkel együttműködni a 
sikeres mentori munka érdekében.  

Képesek a mentoráltat felkészíteni az önképviseletre.  

Felismerik a krízisben lévő klienst, gyakorlottak a konfliktuskezelésben.  

Képesek a non-direktív tanácsadási technikákat alkalmazni, továbbá a segítő beszélgetés, 
családkonzultációs beszélgetéseket vezetni. Képesek felismerni szakmai elakadásaikat és azokat 
esetmegbeszélő vagy szupervíziós foglalkozásokon feldolgozni. 
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