Továbbképzési program tájékoztató adatlap
Továbbképzési program címe:
Autizmus –specifikus egészségnevelés curriculum alkalmazása
Továbbképzési program alapítási engedély száma:
23/45/2015
Továbbképzési program alapítási engedélyének vége:
2020.01.26
Továbbképzési program célja:
A továbbképzés célja, hogy résztvevők az autizmussal élő személyek egészségközpontú
ellátását komplex módon megismerjék, és gyakorlati alkalmazását elsajátítsák.
A résztevők alapszintű, meglévő ismereteiket rendszerezzék, kiegészítő elméleti és
gyakorlati felkészítést kapjanak az autizmussal élő személyek sérülés-specifikus
egészségneveléséről és felnőtt életre való felkészítéséről. Célunk, hogy a képzés
segítségével a résztvevők sajátítják el az Ö.T.V.E.N. (Önismeret, Társas Viselkedés és
Egészségnevelés) program módszerét. Megismerjék az autizmussal élő személyek
kommunikációs, társas és viselkedéses nehézségeit megcélzó program tanegységeit és a
személyre szabott alkalmazásának, feldolgozásának módszereit. Megismerjék a társas
együttéléshez szükséges ismeretek és készségek oktatásának lehetséges eszközeit.
A résztvevők váljanak képessé az autizmussal élő személy számára kiválasztani a
legalkalmasabb tanulási módszert az Ö.T.V.E.N témaköreinek hatékony elsajátítása
érdekében. Továbbá legyenek képesek az autizmussal élő személy egyéni képességeinek
és egyéni tanítási-tanulási céloknak megfelelően adaptálni a tanegységeket. A résztvevők
sajátítsák el az autizmussal élő személyek kognitív, kommunikációs és adaptív
készségeinek bővítésére szolgáló tanulási eszközök használatát.
Továbbképzési program célcsoportja:
A köznevelés területén az autizmussal élő személyek nevelését, oktatását közvetlenül
végző szakalkalmazottak:
- óvodai, iskolai és bármely középfokú oktatás, kollégiumi nevelés területén,
- a pedagógiai szakszolgálatok és egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
módszertani intézmények szakalkalmazottai.
Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:
főiskola
egyetem
szak: óvodapedagógia, tanító, tanár, gyógypedagógia, pszichológia,
pedagógia, szociálpedagógia
szakképzettség: A nevelést, oktatást végző intézmény pedagógus
betöltéséhez megfelelő szakképzettségek

konduktív
munkakör

Képzési program óraszáma:
30 óra
A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:
Az autizmus spektrum zavarok hátterét és természetét figyelembe véve személyre
szabottan legyen képes alkalmazni az autizmus-specifikus támogatás modelleket. Legyen
képes az autizmus spektrum zavarok tünetei alapján kialakítani, módosítani, autizmus
szempontból akadálymentesíteni az autizmussal élő személy (tanuló) fejlődését segítő
1138 Budapest, Váci út 191..• tel: (+36 1) 450 3230; (+36 1) 450 3240 • fax: (+36 1) 450 3235
e-mail: titkarsag@fszk.hu • http: www.fszk.hu
Nyilvántartásba vételi szám: E-000892/2014

személyi és tárgyi környezetet. Legyen képes az egészségnevelési program (Ö.T.V.E.N.)
alkalmazására az autizmussal élő személy egyéni képességeinek és az egyéni tanításitanulási céloknak megfelelően. Továbbá tudja személyre szabottan alkalmazni a tanulást
elősegítő oktatási eszközöket.
A továbbképzési program zárásának módja:
A képzés 3 tematikai egysége alatt az órák gyakorlati elemei során
(pl. esettanulmány feldolgozása és tervezés) az ellenőrzés módja a folyamatos oktatói
visszacsatolás és közös értékelés. A gyakorlati elemek értékelésének alapja az elméleti
ismeretekben megszerzett tudások helyes alkalmazása.
A képzést, az utolsó képzési nap végén, egy záró feleletválasztós, 20 kérdésből álló teszt
zárja (15 helyes válasz esetén sikeres a képzés teljesítése). A tesz kiértékelése a
helyszínen, önellenőrzéssel és közös szóbeli értékeléssel történik.
Az értékelés szempontja: a megfelelő válaszok kiválasztása.
A teszt tartalmi elemei, a tanegységek során megszerzett ismeretek:
autizmus-specifikus egészségnevelés témái
felmérés szempontjai
autizmus-specifikus megközelítés elemei
fő témák tartalmi ismerete

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma:
minimum 10 fő és maximum 20 fő
A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
A tanúsítványnak formai szempontból meg kell felelnie a 277/1997 (XII.22.) Korm.
rendelet 6.§ (11) bekezdésében meghatározott követelményeknek. A tanúsítvány aláírója
az alapító és az indító képviselője.
A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:
Tanúsítvány
A továbbképzési program főbb tematikai egységei:
Az Autizmus Spektrum Állapot jellemzői
Az ÖTVEN oktatási program ismertetése és használata autizmussal élő tanulók számára
AZ ÖTVEN témái, tanegységei
Zárás: összegzés, kérdés-felelet
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A továbbképzési programmal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken további
információ kérhető, a képzési program megtekinthető személyes ügyfélfogadás
keretében:
Cím: 1138 Budapest, Váci út 191.
Telefon: (1) 450-3239
Fax: (1) 450-3235
E-mail : felnottkepzes@fszk.hu
Web: http://fszk.hu

Kérjük, hogy a személyes ügyfélfogadáshoz egyeztessen időpontot az FSZK Nonprofit Kft.
Felnőttképzési Irodáján dolgozó munkatársakkal.
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