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1. BEVEZETŐ
A tréning
annak a projektnek a terméke, amelynek címe: “Közös
tréningprogram kifejlesztése szerzett agysérüléses (ABI) klienseket hosszú
távon gondozók számára - ABI”, amely projektet az Európai Bizottság
finanszírozza a Leonardo da Vinci Élethosszig Tanulás Programja keretein belül.
A projekt hivatalos weboldala:
www.abi-project.eu.
A szerzett agysérülés – ABI (acquired brain injury) – a halál és a
fogyatékosságok egyik leggyakoribb oka a fejlett országokban. Csupán egyedül
Európában körülbelül évente 50 000 ember halálát okozza és további 10 000
tartós fogyatékosságát.
A szerzett agysérülésnek hosszú távúak a következményei. Amellett, hogy
krónikus fizikai rendellenességeket, fogyatékosságot okozhat, gyakori, hogy az
egyénnek egyéb fogyatékosságai is kialakulnak például kognitív jellegű
problémák, érzelmi működés- és viselkedésbeli problémák miatt, amelyek az
interperszonális kapcsolatokat, szociális kapcsolatokat, szórakozási, pihenési
vagy szakmai tevékenységeket érintik. Nagyon gyakori, hogy ennek
eredményeképpen drámai módon megváltozik az egyén egész életvitele,
szétszakad a család, s az egész közösségre is nagy mértékben kihat egy egész
életen át.
Az agysérültek rehabilitációja a rehabilitáció olyan területe,amely nagyon
összetett, nagyon sok benne a kihívás és gyorsan fejlődik, mivel egyre nő azok
száma, akik az agysérültek és családjuk gondozásába,ellátásába bevonhatók.
Az agysérültek rehabilitációja sok szempontból nagyon érdekes. Először is azért,
mert ez olyan területe a rehabilitációnak, ahol hosszú távú, akár egész életen át
tartó szolgáltatások, gondozás és támogatás szükséges mind a fogyatékos
személy, mind családtagjai részére, hogy fenntarthatók legyenek bizonyos
képességek és hogy felkészülhessenek olyan új problémákra, amelyek jóval az
“aktív kezelés” befejezése után merülnek fel.
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A funkcionális problémák sokfélesége átfogó, integrált, bio-pszicho-szociális
megközelítést igényel, amelyben fontos világosan tisztázni, hogy a személyt
egységként tekintjük, családjának és az akut kezelés és a terápia utáni életének
kontextusában.
A szerzett agysérülés másik jellegzetessége, amely szintén nagy kihívást jelent:
a valódi interdiszciplináris munka, a tudományterületek együttműködésének
szükségessége. A tapasztalatok azt bizonyítják – még inkább,mint bármely más
rehabilitációs területen - , hogy a tudományágak, diszciplinák közötti
együttműködés eredménye roppant hatékony és átfogó megközelítési mód
lesz. Ugyancsak lényeges, hogy a rehabilitációs team minden tagja teljesen
tisztában legyen azzal, hogy együttműködő kollégáiknak mi a szerepe, és hogy
olyan nyílt kommunikációt alakítsanak ki egymással, amely átlépi a diszciplinák
közötti választóvonalakat.
Nagyon is szükséges egy ilyen innovatív és az ismereteket és szakértelmet
ötvöző átfogó jellegű kézikönyv mindazok számára, akik a szerzett agysérülés
(ABI) rehabilitációjának mindenféle területén dolgoznak. Bár ennek a
kézikönyvnek a tartalma meg sem próbál minden lehetségest felölelni, de
fontos szempontokra mutat rá jelenlegi tudásunk és a “jó gyakorlat”
segítségével.
A projektben összeállított és a tréningen kipróbált tananyag leírja a szerzett
agysérülés (ABI) szimptómáit, hatását az egyénre, a családra és a társadalomra,
a gyógyulási és a rehabilitációs folyamatot, megvizsgálja a képességeket,
lehetőségeket és a kihívásokat, azonosítja a rehabilitációs team
kulcsfontosságú szereplőit és szerepüket a kezelésben és a gondozásban és
ezek megközelítési módjait, különféle stratégiákat és megközelítési módokat
mutat be, pozitív,előremutató célokat és támogatási terveket épít fel.

A tíz modul egy-egy speciális témáról szól, a szerzett agysérüléses kliensre
összpontosítva. Azzal. hogy a szerzett agysérülésre vonatkozó elméleti
megközelítési módokat ötvözi a gyakorlati intervenciós technikákkal és
stratégiákkal, nemcsak a szakemberek, például orvosok, pszichológusok, fiziko-,
foglalkozásés
beszédterapeuták,
ápolók,
oktatók,
közvetlen
gondozók/támogatók és segítők számára nyújt segítséget mind szervezeti, mind
közösségi összefüggésben, hanem az agysérülést elszenvedett túlélők és
érintett családtagjaik, továbbá a közösség olyan tagjai számára is, akiket szintén
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érintenek ezen változások, például ügyvédek, tanárok, oktatók, munkáltatók,
stb. Abban segíti őket, hogy jobban megértsék az emberi agy sérülésének
összetettségét, hogy azonosítani tudják az erősségeket és kihívásokat, hogy
jobban és hatásosabban tudjanak reagálni, megfelelő perspektívákat és
cselekvési terveket tudjanak kidolgozni válaszként a megjelenő kihívásokra.
A tréning célja: megtanítsa, megerősítse a szakembereket, gondozókat,
túlélőket és a szerzett agysérültek családját, növelje komfortszintjüket, amikor
agysérült egyénekkel dolgoznak. Szándékunk az volt, hogy provokáljuk és
stimuláljuk az olvasókat: alkossanak, újítsanak saját mindennapi munkájuk
során, minden tevékenységükben, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a szerzett
agysérüléses kliensek és családjaik minél színvonalasabb életet élhessenek.

2. CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK
Magyarországon az RSZFK Nonprofit Kft. szervezte meg az ABI pilot képzést. A RSZFK Kft.
regisztrált felnőttképzési intézmény (intézmény akkreditációs lajstromszám: AL-0547), így
jogosult képzés szervezésére.
A képzés elindítása előtt kötelező bejelenteni a képzést a Vas Megyei Kormányhivatalnál,
akik nyilvántartásban veszik képzést és kiállítják erről az igazolást. Az ABI tréningprogram
nyilvántartási száma: 18-0171-04. Ezzel a regisztrációval az RSZFK jogosult arra, hogy a
jövőben azt a képzést többször is megszervezze.
Az ABI pilot helyileg Szombathely, az RSZFK Nonprofit Kft székhelyén: 11-es Huszár út 116., 1.
emeleti képzési termében zajlott le. A képzési terem 53,8 m2, projektorral, tv-vel, táblával,
számítógépekkel ellátott, légkondicionált, világos helyiség. A hallgatóknak a képzés alatt
catheringet biztosítottak.
A képzést kísérő dokumentumok:
- Felnőttképzési szerződés
- Órarend
- Jelenléti ív
- Értékelő lapok
- Vizsgadokumentumok
Az ABI pilot időpontja: 2011. április 6,12, 18,19,20
Vizsga: 2011. április 22.
Tanusítványok átadása: 29. April 2011
A képzést megelőzően pre-pilot meeting-en a szervezők mindegyik tanárral megbeszélést
tartottak.
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A hallgatók létszáma 14 fő volt.
A képzést megelőzően több körben kerültek azonosításra a résztvevők :
- Február 14-17, 2011 : informáltuk az ABI piotról a szociális intézmények vezetőit
- Március 1-2,
résztvevőket

2011: informáltuk az ABI pilotról a vezetők által kijelölt potenciális

- Március – Április folyamatosan: Képzők, résztvevők, megfigyelők kiválasztása
Mivel Magyarországon nem létezik még kifejezetten agysérültekkel foglalkozó szakemberek
számára képzés, így rendkívül nagy volt az érdeklődés a képzés iránt. Szélesebb szektorból
vontunk be hallgatókat, azaz nem csak szociális, hanem az egészségügyi rehabilitáció és
munkaügyi rehabilitáció területéről is.

1. Időbeosztás
dátum

Kezdés
időpontja

óraszám

Modul

Oktató

2011. április 6.

7.30

8

Modul 1,

Dr. Záborszky
Zita

Modul 2.1. , 2.2
2011. április 12.

8.00

6

Modul 2.6.

Gelle Mária

Modul 3
8.00

8

Modul 6

2011. április 18.

Modul 7

Simonné Janzsó
Tünde

Modul 8
2011. április 19.

8.00

10

Modul 4

Bay Gábor

Modul 5
Modul 9
2011. ápril 20.

8.00

2

Modul 2

Gelle Mária

2

Modul 10

Kardos József

Összesen: 36 óra

2. A trénerek/ oktatók
Name

Végzettség

Szervezet

Dr. Záborszky
Zita

osztályvezető
főorvos, megyei
szakfőorvos,

Markusovszky Kórház
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Gelle Mária

Rehabilitációs
tanácsadó

Vas Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi Központ ,
Szombathely

Simonné Janzsó
Tünde

pszichopedagógus, Szombathelyi
mentálhigienikus
Regionális
Képzőközpont

Bay Gábor

Szociális munkás,
szocálpolitikus

FogyatékosSzemélyek
Esélyegyenlőségéért
Közalapítvány
Budapest

Kardos József

tréner,
mentálhigienes
szakember

Kaluba Bt.
Szombathely

3. A résztvevők

1

2

3

4

5

Név

Szervezet

Beosztás

Végzettség

Zsuzsanna
Antal

RSZFK Nonprofit Kft.

Osztályvezető

Egyetem

Sutáné Hoffer
Helga

RSZFK Nonprofit Kft.

Szolgálat-

Főiskola

Integrált Támogató Szolgálat

vezető

szociális szakirányú

Polcsik
Csabáné

RSZFK Nonprofit Kft.

Személyi
segítő

OKJ felsőfokú

Györgyi
Németh

RSZFK Nonprofit Kft.

Szolgálatvezető

Felsőfokú, nem
szociális szakirány

Andrea Bozsik

RSZFK Nonprofit Kft.

Gondozónő

Középfokú szakiskola,
eü és szoc. szakirány

Terápiás
munkatárs

Főiskola

Rehabilitáci

Főiskola, nem

Integrált Támogató Szolgálat

Fogyatékos Emberek Nappali
Szolgálata

Fogyatékos Emberek Nappali
Szolgálata
6

Klaudia Hajas

RSZFK Nonprofit Kft.
Fogyatékos Emberek Nappali
Szolgálata

7

József Kovács

RSZFK Nonprofit Kft.

ABI teszt tréning jelentés – Magyarország

nem szociális
szakirányú

szociális szakirányú

szociális szakirányú

7

8

9

10

11

Rehabilitációs Mentori
Szolgálat

ós mentor

szociális szakirányú

Gabriella
Simon

RSZFK Nonprofit Kft.

Rehabilitációs Mentor

Egyetem

Beáta
Francsics

Változó Világért Alapítvány

tanácsadó

Főiskola, nem

Horváthné
Dombai Margit

Vas Megyei Szakosított
Szociális Intézet

ápoló

Júlia Fülöp

Vas Megyei Szakosított
Szociális Intézet

Gyógytorná
sz

nem szociális
szakirányú

szociális szakirányú
Főiskola,
szociális szakirányú
Főiskola, nem
szociális szakirányú

12

Simon Józsefné
Judit

Vas Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja

Szolgáltatási Főiskola, nem
osztályvezet
szociális szakirányú
ő

13

Adrienn Joós

Kórház, Zalaegerszeg

Oktató
ápolónő

Diplomás ápoló

14

Lakner
Tamásné

RSZFK Nonprofit Kft.

Munkaasszisztens

Főiskola, nem

Beosztás

Végzettség

Ügyvezető
igazgató

Humán

Rehabilitáci
ós
tanácsadó

Vas Megyei
Kormányhivatal

Osztályveze
tő

Szociáis munkás,
szociálpolitikus

Integrált Foglalkoztatást
Segítő Szolgálat

4. A megfigyelők
Név
Szervezet
1

2

Füzessy
józsefné

RSZFK Nonprofit Kft.

Gelle Mária

Vas Megyei kormányhivatal
Munkaügyi központ

3

Mariann
Magyar

RSZFK Nonprofit Kft.

ABI teszt tréning jelentés – Magyarország

szociális szakirányú

szakközgazdász,
foglalkozási és
rehabilitációs

Munkaügyi Központ

8

5. Módszerek.

Modul

Módszerek

Modul 1

- Frontális oktatás
- Hallgatók aktív részvételével a gyakorlatból
átvet példák elemzése
- Gyakorlati bemutató

Modul 2

- Frontális oktatás
- Hallgatók aktív részvételével a gyakorlatból
átvet példák elemzése
- Gyakorlati bemutató
- Esettanulmány
- Jó gyakorlatok
- Szerepjáték
- Film

Modul 3

-

Frontális okatás

-

Bemutatás, megbeszélés, gyakorlati példák

Modul 4

- Frontális, interaktív tanítás

Modul 5

- Gyakorlati bemutató
- Esettanulmány
- Jó gyakorlatok
- Szerepjáték
- Film
- Frontális oktatás
- Esettanulmány
- Jó gyakorlatok
- Szerepjáték
- Frontális oktatás
- Gyakorlati ismeretek elmélettel alátámasztva
- Frontális oktatás
- Gyakorlati ismeretek elmélettel alátámasztva
- Frontális oktatás
- Gyakorlati ismeretek elmélettel alátámasztva
- Frontális oktatás
- Hallgatók aktív részvételével a gyakorlatból
átvet példák elemzése
- Gyakorlati bemutató
- Esettanulmány
- Jó gyakorlatok
- Szerepjáték

Modul 6

Modul 7
Modul 8
Modul 9
Modul 10
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3. ÉRTÉKELÉS

Feedback 1: KURZUS KÖRNYEZET
A kurzus környezetét mérték a résztvevők, és a megfigyelők is valamint az ABI programban
dolgozó képzési asszisztens, Stummer Szabina is. A képzési asszisztens feladata, hogy a
képzési terem megfelelően legyen berendezve az oktatás módszerének megfelelően,
gondoskodik a cathering megrendeléséről, a szükséges képzési segédletekről (notebook,
projector, tábla, filc, sokszorosított ABI guidelines, stb.).
Résztvevők értékelése, átlag: 4,9 (max:5)
Megfigyelők értékelése, átlag: 5 (max:5)

Hallgatók értékelése:
A képzés technikai felszereltsége magas színvonalú volt!
Az ellátás kitűnő volt és változatos.
Rövidek voltak a szünetek.
Koffein mentes kávé hiányzott az ellátásból.

Feedback 2: A KURZUS TARTALMA
A kurzus tartalmát a megfigyelők értékelték, valamit az RSZFK képzési osztályának vezetője,
Magyar Mariann. A kurzus céljának közérthetősége céljából több tájékoztatót tartott a
szociális, egészségügyi és munkaügyi rehabilitációs intézmények vezetői és munkatársai
részére az ABI projekt magyarországi menedzsere, Antal Zsuzsanna. A képzés megkezdése
előtt a résztvevők még egyszer részletesen tájékoztatva lettek az ABI projektről és a képzés
céljáról.
Az RSZFK képzési osztályának vezetője, Magyar Mariann értékelése szerint a képzés tartalma
elemenként megtalálható az egyes képzésekben (ápoló, szociális gondozó és ápoló, szociális
munkás...), ezért az egyes résztvevők számára nem minden elemében nyújt újat. Mindezek
az információk viszont nem rendeződtek eddig az agysérültekkel kapcsolatos teendők
rendszerébe, azért az ismert tartalom új megvilágításba került.
Megfigyelők:
Az elméleti részek mellett nagyon sok gyakorlati példa hangzott el. Ennél a képzésnél
hangsúlyos az, hogy gyakorlati példákkal alátámasztva segítség a résztvevők munkáját.
A képzés tartalmát ki kell egészíteni a jó gyakorlatok megismerésével és az egyéni
segítségnyújtás gyakorlatával.
Innovatív a tananyag, új szemlélettel és tartalommal közelít az agysérültekhez.
Résztvevők értékelése, átlag: 4,6 (max:5)
Megfigyelők értékelése, átlag: 4,7 (max:5)
A képzés hosszát mindenki pont jónak ítélte meg.
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Hallgatók értékelése:
Rendkívül logikus, jól felépített tartalom, sok az új információ a számomra.
Jó, hogy Magyarországon is lehetőségem nyílik ilyen képzésen résztvenni.
Nem minden esetben tudom, hogy hol hasznosíthatom a megszerzett információt.
Nem mindent hasznosítok a munkám során.

Feedback 3: KÉPZÉSI ANYAGOK
Magyarországon az elmúlt évben kormányváltás történt. Ez alapvetően kihatással van a
szociális és egészségügyi ellátásra, illetve annak törvényi szabályozására. Újjá alakultak a
minisztériumok, intézmények, új hatás- és jogkörrel. Szakmapolitikai változások történtek és
a szociális rendszer új működése még nem minden elemében követte a változást.
Megfigyelők:
A fordítási pontatlanságok korrigálása szükséges.
Fontos, hogy a tananyag a gyakorlattal összehangolt legyen, ugyan úgy, mint ezen a
képzésen.
Az előadók PP anyaga megfelelően került elkészítésre. Egyértelműek és könnyen
használhatók.
Az előadók a helyi sajátosságokat beépítették az előadásukba.

Résztvevők értékelése, átlag: 4,5 (max:5)
Megfigyelők értékelése, átlag: 4,8 (max:5)

Résztvevők:
A kézikönyvben végigvezetett modulok kifejtése mindenre kiterjedő volt.
Több jogszabályi változást kellett volna ismertetni. Nem minden eleme volt időszerű a
kézikönyvnek.
Kitűnőek és jól követhetőek voltak a pover point előadások, a drámajáték („vakok szigete“)
és a 10-es Modulhoz kapcsolódó kérdőíves felmérés.

Feedback 4: TRÉNEREK / OKTATÓK
Az előadók kiválasztásánál az RSZFK nagy hangsúlyt fektetett a szakmai tapasztalatra,
hitelességre, jó előadói készségre és a naprakészségre. Mivel nem minden modulhoz sikerült
Vas megyéből oktatót kiválasztanunk, így Bay Gábort Budapestről kértük fel tanárnak.
Minden oktató esetében rendelkezett az RSZFK referenciával.
Megfigyelők:
Sikerült az előadókat megfelelően kiválasztani, gyakorlott, szakterületükön jártas előadókat
ismerhettünk meg, és hallhattunk tőlük előadásokat.
Felkészült, gyakorlatban jártas előadókat hallhattunk.
Az előadók választékosan, több módszer alkalmazásával tanították meg az előadásokat.
ABI teszt tréning jelentés – Magyarország
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Az előadók felkészültsége érzékelhető volt, hogy naprakész információkkal rendelkeznek.
Az előadások rendkívül változatosak/színesek voltak.
Résztvevők értékelése, átlag: 4,7 (max:5)
Megfigyelők értékelése, átlag: 4,8 (max:5)

Résztvevők:
Felkészült, nagy szaktekintélyeket hallhattunk.
Mindig reagáltak a csoport visszajelzéseire.
Véleményem szerint hozzáértőek voltak, ki-ki gyakorlati tapasztalatait is hozta.
Fontosnak tartottam a gyakorlati példákat, a résztvevők által felvetett helyzetek “megoldását”.

Feedback 5: CSOPORT ÖSSZETÉTEL
A csoport összetétele széles körű, több szakmaterületről érkeztek: szociális, egészségügyirehabilitációs, munkaügyi-rehabilitációs. Túlsúlyban vannak a felsőfokú végzettségűek. Mivel
Magyarországon nem volt még ilyen képzés, az intézmények vezetői első körben a diplomás
munkaerőt küldték erre a képzésre.
Az RSZFK szándéka, hogy a képzést akkreditáltassa, ezáltal bekerülhessen a magyarországi
képzési rendszerbe.
A kurzus résztvevőinek számát mindenki pont elegendőnek ítélte.

Résztvevők:
Több kollégámnak ajánlani fogom a képzést.
Az egész ország területéről biztosítanám a részvételi lehetőséget.

Feedback 6:

ÁTFOGÓ BENYOMÁS A KÉPZÉSRŐL

Az RSZFK szándéka, hogy az ABI képzést akkreditáltassa, ezáltal bekerülhessen a
magyarországi képzési rendszerbe.
Megfigyelők:
Köszönjük a részvételi lehetőséget.
Résztvevők értékelése, átlag: 4,7 (max:5)
Megfigyelők értékelése, átlag: 5 (max:5)

Résztvevők:

ABI teszt tréning jelentés – Magyarország
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Köszönjük az RSZFK-nak és az ABI projekt munkatársainak, hogy lehetővé tették, hogy
Magyarországon is legyen ilyen képzés.

Feedback 7: JAVASLATOK A TRÉNING TOVÁBBFEJLESZTÉSÉRE
A megfigyelők szerint minden modul fontos volt, azok logikailag egymásra épültek, erős
kohéziójú a tananyag.
A további tananyagtartalmak kidolgozása nagyon fontos lenne, olyan moduloké, melyek
ráépülhetnek a mostani képzésre és magasabb szintű tudás elsajátítását biztosítják.
Általános konklúzió, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező hallgatók számára is sok új
információt tartalmazott, másfajta megközelítést adott az agysérültekkel és a velük való
bánásmóddal/gondozással kapcsolatban.
A megfigyelést végző szakemberek a következő továbbfejlesztési javaslatokat tették:
- Foglalkozási rehabilitációról szóló modul
- Nemzetközi gyakorlat (praktikum) nemzetközi előadóval
- Az agysérült családjával való bánásmód modul

Résztvevők:
- Bővítenék a résztvevők a képzés tartalmát, ezáltal magasabb szintű modulok elvégzésére is
lehetőségük lenne.
- Ösztönzőbbé tenné a kurzustevékenységet (magasabb bérezéssel).
- Lassítanám a kurzus menetét.
- Bővíteném a kurzus tartalmát.
- Továbbfejleszteném a képzést, ráépítenék további modulokat.
- Több időt terveznék a kurzusra.

Más fejlesztési javaslatok:
- Foglalkozási rehabilitációról szóló modul
- Több szituációs gyakorlatot építenétek be
- Több anatómiai ismeretet.
- Agysérültekkel foglalkozó intézményekbe látogatnék el (személyi segítőként dolgozom, a
gondozottakkal otthon foglalkozom.)
- Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos témákkal magasabb óraszámban foglalkoznék.
- Beépítenék kommunikációs tréninget.
- Beépítenék burn-out tréninget.
- Éber kómás betegekkel való foglalkozási ismereteket építenék be.
- Esetmegbeszélést építenék be.
- Az agysérült családjával való bánásmódot szeretném mélyebben elsajátítani.

A leghasznosabbak résztvevők visszajelzése alapján :
- empátiás készségem fejlődött,
- a rehabilitációs és gondozási folyamatról tanultak
ABI teszt tréning jelentés – Magyarország
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- a komplex rehabilitáció Magyarországon
- a társadalmi gondoskodás értékei
- az anatómiai ismeretek és a rehabilitáció orvosi szemmel
- Modul 3., főleg a halózati munkára vonatkozó információk, ismeretek
- 1,2,3,5,8,9-es Modulok
- A pozitív kommunikáció és a munkahelyi biztonság.
- Kockázatelemzés
- Az agysérülés általános következményeinek és hatásainak felismerése és megértése.
- pozitív kommunikáció ( komm. nehézségek kompenzációs stratégiái, stratégiák a komm.
nehézségek kezelésére)
- rehabilitációs és gondozási folyamat
Legkevésbé hasznos a résztvevők visszajelzése alapján:
- nincs ilyen eleme a képzésnek
- 6,7 Modul
- Anatómia

4. KONKLÚZIÓK
Az adatok alapján a következő következtetéseket lehet levonni az ABI pilot-ról
- ez értékelés pontszámai 4,5-5 átlag között mozogtak, melyek azt mutatják, hogy a
résztvevők és a megfigyelők egyaránt magas színvonalúnak értékelték a képzést
- mivel Magyarországon még nem létezik ilyen képzés, hiánypótló szerepet tölt be a
képzési rendszerben (annak ellenére, hogy bizonyos modulok nem mindeni számára
voltak ismeretlenek)
- általános konklúzió, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező hallgatók számára is sok
új információt tartalmazott, másfajta megközelítést adott az agysérültekkel és a velük
való bánásmóddal/gondozással kapcsolatban
-

a képzés intenzitásában és a meglévő modulok óraszámában nem igényel változtatást

-

a résztvevők várják a további modulokat, melyek segítségével tovább bővíthetik
tudásukat
többek által megfogalmazott továbbfejlesztési javaslatok:
- Foglalkozási rehabilitációról szóló modul
- Az agysérült családjával való bánásmód modul
- Éber kómás betegekkel való foglalkozási ismereteket
- nemzetközi gyakorlat (praktikum) nemzetközi előadóval
- Az agysérültet gondozó személyét érintő tréningek (Személyiségfejlesztés,
kommunikációs tréning, burn-out tréning, esetmegbeszélés)

-

A rövid távú cél volt, hogy a hallgatók eredményes vizsgát tegyenek. Ez a cél megvalósult, a
hallgatók mindegyike jó eredménnyel vizsgázott.
A hosszú távú cél, hogy a szerzett agysérültekkel dolgozók ismeretei bővüljenek, munkájuk
magasabb színvonalú legyen, ebből az agysérültek profitáljanak. E cél megvalósulásának
mértéke a képzésen résztvevők utókövetésével mérhető. Ezt a munkában történő
utókövetést az RSZFK tervezi.
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A várt eredményeket hozta a képzés, nem várt eredmény nem volt.
A résztvevők és a megfigyelők között is volt külsős, így az értékelés elért pontszámai az ő
véleményüket is tükrözi. Egyöntetűen eredményesnek, hasznosnak és szükségesnek ítélték
meg a tréninget. Változtatást nem tennének a képzés összetételében, a modulok
tartalmában, óraszámban és intenzitásban sem.
A magyar nyelvű végleges guidelines-ban a fordításból adódó apróbb módosításokat kell
megtenni.

5. AJÁNLÁSOK

A pilot Magyarországon nem hozott olyan eredményeket, melyek szerint a tréningprogramot
valamely elemében/moduljában meg kell változtatni.
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