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Továbbképzési program tájékoztató adatlap 

 

Továbbképzési program címe: 

Autizmus - specifikus ismeretek a korai fejlesztésben 

 

Továbbképzési program alapítási engedély száma: 

43/159/2014 

 

Továbbképzési program alapítási engedélyének vége: 

2019.07.21 

 

Továbbképzési program célja: 

Alapszintű (meglévő ismereteket rendszerező, kiegészítő) elméleti és gyakorlati 

felkészítés autizmussal élő kisgyermekek szakszerű korai fejlesztésére. Felkészítés 

autizmussal élő kisgyermekek sérülés-specifikus kora gyermekkori alapszintű 

intervenciójára, a családok kompetenciáinak erősítésére, valamint a kisgyermekek és a 

család társadalmi befogadásának támogatására.  A továbbképzésen résztvevő 

szakemberek megismerik az autizmus elméleti hátterét és korai tüneteit.  A szakemberek 

képessé válnak az autizmussal élő kisgyermekek fejlődésének elősegítésére és kognitív, 

kommunikációs és adaptív készségeik bővítésére. Megismerik a kisgyermekek számára 

elérhető intézményi szolgáltatások rendszerét és a szülők támogatásának lehetőségeit. 

Az elméleti és gyakorlati ismeretek révén a résztvevők képessé válnak az autizmussal élő 

kisgyermekek és a család társadalmi befogadásának szakszerű támogatása.   

 

Továbbképzési program célcsoportja: 

A köznevelés területén a pedagógiai szakszolgálat és egységes gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai módszertani intézmény feladat ellátásában a korai fejlesztés és 

gondozás szakfeladatot közvetlenül végző, pedagógus munkakörben foglalkoztatott 

óvodapedagógus, gyógypedagógus, konduktor (tanító, óvodapedagógus) és pszichológus 

(klinikai, tanácsadó szakpszichológus) végzettségű és szakképzettségű 

szakalkalmazottak. 

 

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel: 

főiskola 

egyetem 

szak: óvodapedagógiai, gyógypedagógia, pszichológia,  

konduktív pedagógia, 

szakképzettség: A nevelést, oktatást végző intézmény pedagógus munkakör 

betöltéséhez megfelelő szakképzettségek 

  

Képzési program óraszáma: 

60 óra 

 

 

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: 

A továbbképzés végére a továbbképzést elvégző szakember ismerje fel az autizmus 

spektrum zavarok korai tüneteit. Ismerje az autizmus spektrum zavarok, hátterét és 

természetét, továbbá a kisgyermekek szakszerű megfigyelésére, felmérésére, a szülő 

bevonására alkalmazott megközelítéseket és a személyre szabott támogatás modelljeit. 

Legyen képes kialakítani, módosítani, autizmus szempontból akadálymentesíteni a 

kisgyermek fejlődését segítő személyi és tárgyi környezetet. Legyen képes az autizmus 

szempontú megfigyelés és felmérés információi alapján személyre szabott egyéni 

fejlesztési tervet készíteni 2-6 hónapos időszakra, hierarchikus fejlesztési célokat 
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megfogalmazni, a megvalósításához szükséges lépéseket megtervezni, a megvalósítást 

értékelni és szakszerűen dokumentálni. Továbbá személyre szabottan alkalmazni a 

kommunikációt, a társas viselkedést, az önállóságot elősegítő specifikus módszereket. 

Legyen képes szakszerűen megítélni a csoportban történő fejlesztés előnyeit, esetleges 

hátrányait és segíteni a kisgyermekek más intézménybe történő átvezetését, a 

kisgyermekek elfogadását az adott intézményben, a gyermekközösségben, 

szülőközösségben és munkahelyi közösségben egyaránt. Közreműködésével támogassa a 

családot a kisgyermek elfogadásában, a mindennapi nevelési helyzetek megoldásában, 

lehetőségeik és jogaik megismerésében.  

 

 

A továbbképzési program zárásának módja:  
A tematikai egységeket (3) számonkéréssel zárjuk tudásmérő teszt formában. A 

következő tematikai egység megkezdéséhez a tesztet 70%-ra kell teljesíteni.  

 

A záró feladat egy hospitálási óra naplója, a látott óra alapján egy saját óraterv beadása, 

és a látott gyermek szülőjével készült megbeszélés segítségével egy pedagógiai 

vélemény készítése. 

A hospitálási napló szempontjai: 

Fejlesztendő célok, kommunikációs stratégia, viselkedésterápiás elemek, szociális 

fejlesztés megjelenése, elemei, önkiszolgálás stratégiái. Az óraterv egy 45 perces óra 

tervezetét tartalmazza, mely a látott (hospitált) óra alapján készült, egyetlen új 

fejlesztési céllal kiegészített terv, a résztvevők saját ötleteivel, meglátásaival tarkítva, 

javítva.   

A hospitálási napló és annak elemzése minimum 3, maximum 5 oldal terjedelmű lehet. A 

saját óraterv tartalmazzon időkeretet, tevékenységet, munkaformát, célt, és eszköz 

leírást.  

A szülőkonzultáció egy félig strukturált beszélgetés a kisgyermekről, a mindennapi 

nehézségekről és a család helyzetéről az autizmus tükrében.  

 

A pedagógiai vélemény szempontjai:  

Társas viselkedés 

Csoporttársaihoz viszonyítva hogyan, mennyi idő alatt fogadta el, illetve tartja-e a 

csoport szokásait, szabályait? Elfogadták-e őt csoporttársai? Milyen a társaival, 

pedagógusaival, idegenekkel való kapcsolata? Hogyan, kivel, milyen formában 

kezdeményez kapcsolatot? Hogyan, milyen témáról kezdeményez beszélgetést? Hogyan 

reagál arra, ha hozzá közeledik valaki (idegen, ismerős)? A csoportban van-e barátja 

(hány? mi köti őket össze?)? Bekapcsolódik-e, bevonható-e csoportos tevékenységbe 

(milyen típusúakba), esetleg kezdeményez-e közös játékot (ha igen, mit?). Helyesen 

alkalmazza-e a játék szabályait? Kötetlen helyzetben mivel foglalja el magát, mivel 

foglalkozik a legszívesebben? Milyen problémák, furcsaságok fordulnak elő 

viselkedésében? 

 

Beszéd, beszédértés, kommunikáció 

Hogyan beszél? Beszédében elfordul-e halandzsa, ismételgetés, személyes névmás-, 

személyragcsere vagy egyéb furcsaság? Történeteket, olvasmányokat követi-e, 

lényegüket képes-e önállóan kiemelni? Igényeit, kívánságait milyen formában jelzi? A 

közös tevékenységekben frontális instrukciókkal irányítható-e? 

 

Értelmi képességek, tájékozódás, érdeklődés 

Tájékozódik-e korának megfelelő szinten térben és időben? Érdekli-e őt valamelyik 

foglalkozás, téma jobban, mint a többi? Ezekben jobban szerepel? Van-e olyan 

foglalkozás, amelyiken feltűnően jól, vagy rosszul teljesít? Milyen okok játszhatnak 

szerepet ebben? Milyen területen, formában jellemző leginkább önálló játéktevékenység? 
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Feladathelyzetet elfogadja-e, milyen körülmények között? Összességében milyennek 

értékeli a gyermek értelmi képességeit? 

 

Jutalmazhatóság 

Mivel jutalmazható leginkább (szociális, tárgyi, egyéb)? Hogyan vehető rá 

tevékenységváltásra, általa kevésbé kedvelt tevékenységek elvégzésére, kérések 

teljesítésére? 

 

Érzelmi reakciók 

Mi okoz a gyermeknek örömet, bánatot? Bánat, fájdalom esetén igényel-e vigasztalást, 

mit tesz ilyenkor, hogyan lehet megnyugtatni? Ő maga nyújt-e vigaszt hasonló 

helyzetben másoknak (pl. hogyan reagál egy kortárs sírására)? Mennyire jól érti, illetve 

alkalmazza a mimikát és a gesztusokat - jól felismerhető-e a gyermek aktuális 

hangulata? Élményeit elmeséli-e? Számára érdekes játékra felhívja-e mások figyelmét? 

Hogyan fogadja a változásokat (személyek, tárgyak, napirend, stb.)? Vannak-e 

indokolatlannak tűnő érzelmi megnyilvánulásai, megalapozatlan félelmei? 

 

Észlelés 

Tapasztalt-e szélsőséges reakciókat egyes hallási, vizuális, tapintási, ízlelési, szaglásos 

ingerekre? 

 

Mozgás 

Milyen színvonalú nagymozgása, finommozgása? Tapasztalt-e furcsaságokat ezen a 

területen? Vannak-e ismétlődő, sztereotip mozgásai, ha igen, milyen helyzetben 

jelentkeznek? 

 

Önkiszolgálás 

Étkezés, öltözködés (pl. időjárásnak megfelel-e), WC-használat, stb. 

 

A megfelelés kritériuma: 

- tematikai egységeket záró tesztek min 70%-ra teljesítése 

- a hospitálási napló, az óraterv és a pedagógiai jellemzés határidőre történő 

benyújtása, valamint a szempontoknak való megfelelése, háromfokozatú értékelési (jól 

megfelelt -( a pedagógiai jellemzés szempontjainak részletes kidolgozása), megfelelt (a 

pedagógiai jellemzés szempontjaiból min.4 részletes kidolgozása), nem felelt meg - (a 

pedagógiai jellemzés szempontjaiból 4-nél kevesebb került részletes kidolgozásra) ) 

skála alapján értékelve. 

 

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 

minimum 16 fő és maximum 32 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: 

A típusos fejlődés és az autizmus természete 

A hatékony korai beavatkozás elmélete és gyakorlata 
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A családok helyzete és az elérhető szolgáltatások 

Esetelemzések, szülői beszámolók elemzése, életútelemzések 

Modulzáró vizsga 

 

 

 

 

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. 

http://fszk.hu/kepzesek/minosegiranyitasi-es-kepzesi-dokumentumok/

