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Továbbképzési program tájékoztató adatlap 

 

Továbbképzési program címe: 

Autizmus–specifikus ismeretek a korai felismerésben 

 

Továbbképzési program alapítási engedély száma: 

23/187/2015 

 

Továbbképzési program alapítási engedélyének vége: 

2020.07.07 

 

Továbbképzési program célja: 

Alapszintű (meglévő ismereteket rendszerező) elméleti és gyakorlati felkészítés 

autizmussal élő gyerekek korai felismerésére. A továbbképzésben résztvevő 

szakemberek ismerjék meg az autizmus elméleti hétterét, ismerjék fel az autizmus korai 

megjelenését, annak korai tüneteit. Képessé váljanak a Lorna Wing féle triász menti 

károsodások felismerésére. Ismerkedjenek meg az intézményi rendszerekkel és a szülők 

támogatásának lehetőségeivel.  

A továbbképzés alapvető célja, hogy azok a szakemberek, akik gyermekek esetében a 

legkorábban észlelhetik az autizmust jellemző tüneteket, fel tudják ismerni azokat és a 

felismerésnek köszönhetően kezdődjön meg a diagnosztikai folyamat, majd ezt követően 

a szakszerű korai fejlesztés. A Pedagógiai Szakszolgálatokban valamint a Szakértői 

Bizottságokban dolgozó gyógypedagógusok és pszichológusok már az első gyanújelek 

felmerülésénél találkoznak a gyerekekkel, így cél, hogy a megjelenő tüneteket 

azonosítani tudják, majd a megfelelő helyre irányítsák a családokat. 

 

Továbbképzési program célcsoportja: 

A köznevelés területén a nevelési, oktatási intézményekben, a pedagógiai 

szakszolgálatok, szakértői bizottságok és egységes gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai módszertani intézmények feladatellátásában, pedagógus munkakörben 

foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor és pszichológus (klinikai, tanácsadó, 

pedagógiai szakpszichológus), fejlesztő pedagógus végzettségű és szakképzettségű 

szakalkalmazottak. 

 

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel: 

főiskola 

egyetem 

szak: gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia, fejlesztő pedagógia 

szakképzettség: 2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről 3. sz. mellékletében 

foglalt nevelési-oktatási intézményekben  

 

Képzési program óraszáma: 

30 óra 

 

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: 

A továbbképzés végére a továbbképzést elvégző szakember ismerje fel az átlagostól 

eltérő fejlődést mutató kisgyermeket; azokat a figyelemfelhívó jeleket, tüneteket, 

amelyek az autizmus spektrum zavarra utalhatnak. Ismerje az autizmus spektrum zavar 

hátterére és természetére, továbbá komplex ellátására vonatkozó bizonyított elméleteket 

és sajátítsa el az autizmus korai tüneteit azonosító és szűrő eljárások/szempontsorok 

pl.:CHAT; SCQ alkalmazását. Továbbá rendelkezzenek rendszerezett információkkal az 

ellátórendszerrel kapcsolatosan. 
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A továbbképzési program zárásának módja:  
A továbbképzés írásbeli feladattal zárul, továbbképzést záró teszt formájában, amely az 

FSZK Nonprofit Kft. on-line tanulást támogató felületén lesz kitölthető a továbbképzés 

zárását követően. A teszt kitöltésére igazodva a felnőttek tanulási szokásához és 

lehetőségeihez, a záró képzési napot követően 5 munkanap áll majd rendelkezésre. 

A megfelelés kritériuma: 

- a képzést  záró teszt min 70%osra teljesítése 

 

Az értékelés szempontjai: 

A képzést záró teszt mindösszesen 16 kérdésből áll. 

Alkalmazott számítási módszer: 

A teszt értékelésénél minden egyes helyes válaszért 1 pont adható. Rossz válaszért 

pontlevonás nem jár. 

 

Eredmények: 

A teszten maximum 38 pont érhető el. 

 

Jól megfelelt: 36-38 pont (95%, és felette) 

Megfelelt: 27-35 pont (minimum 70%) 

Nem felelt meg: 0-26 pont (70% alatt) 

 
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: 

Autizmus spektrum zavarról általában, kiindulópontok a mai tudásunk szerint 

A korai felismerés kérdése a gyakorlat fókuszában 

A korai segítségnyújtás, beavatkozások vázlata 

Az autizmus kimenetele és az ellátás spektruma 

 

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/

