Továbbképzési program tájékoztató adatlap
Továbbképzési program címe:
Autizmus-specifikus ismeretek a köznevelésben
Továbbképzési program alapítási engedély száma:
43/215/2014
Továbbképzési program alapítási engedélyének vége:
2019.09.15
Továbbképzési program célja:
Alapfokú ismeretek nyújtása az autizmusról, meglévő ismeretek rendszerezése, új
ismeretek szerzése, jártasságok, képességek kialakítása. Autizmus-specifikus
módszertan területén elméleti és gyakorlati felkészítés a szakiskolákban és a speciális
szakiskolákban pedagógus munkakörben foglalkoztatott és a nevelő és oktató munkát
segítő szakalkalmazottak részére. A továbbképzés végére a résztvevők egységes
szemlélettel tekintenek az autizmus spektrum zavar természetére, a specifikus
módszertani megközelítésekre és elsajátítanak olyan technikákat, melyek alkalmazásával
gyakorlati munkájuk során hatékonyan segítik a támogató intézményi környezet
kialakítását, az autizmussal élő tanulók foglalkoztatásra történő felkészítését, készségeik
fejlesztését és a tanulók elfogadását, befogadását az intézményi közösségben.
Továbbképzési program célcsoportja:
A szakiskolákban, speciális szakiskolákban, pedagógus munkakörben foglalkoztatott
szakalkalmazottak, (gyógy)pedagógusok, szakoktatók.
Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:
főiskola
egyetem
szak: bármelyszakos középiskolai tanár
szakképzettség: pedagógus, gyógypedagógus
Képzési program óraszáma:
60 óra
A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:
A résztvevőnek legyenek alapszintű ismeretei az autizmus spektrum zavar jellegéről, a
gyakoriságáról, az oki háttérről. Ismerje az autizmusban sérült három terület jellemzőit,
a tüneteket magyarázó kognitív pszichológiai elméleteket.
Ismerje a hiányzó készségek képességek kompenzálásának, a sérült készségek
fejlesztésének lehetőségeit, korszerű módszereit.
Szerezzen jártasságot a környezet adaptálásának (tér-és időszervezés, vizuális
segítségek alkalmazása) módszereiben.
Legyen képes az autizmussal élő tanuló egyéni szükségleteinek feltérképezésére, és
ennek alapján a protetikus környezet kialakítására.
Ismerje a tevékenységszervezés formáit, legyen képes ezeket gyakorlatban is
alkalmazni.
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A továbbképzési program zárásának módja:
A záró feladat, hogy a résztvevő írjon egy esettanulmányt 3 - 5 oldal terjedelemben.
Beadási határidő a képzés végét követő 15. munkanapon.
Az esettanulmány tartalmazza:
1. A tanuló alapadatait, autizmusának főbb jellemzőit, különös tekintettel a
munkakészségek, munkaviselkedés jellemzőire.
2. Készüljön egy tananyagegységre, vagy egy szakképzési egységre vonatkozóan
felmérés (feladatanalízis).
3. A felmérés alapján a résztvevő tervezze meg, és készítse el a személyre szabott
autizmus-specifikus segédeszközöket, melyeket az esettanulmányban részletesen
bemutat (rajz, fénykép).
4. Írja le, hogy milyen változást vár az eszköz(ök) alkalmazása során.
Értékelés: A résztvevő teljesítménye megfelelő, ha az esettanulmány a fenti strukturális
és tartalmi követelményeknek megfelelt, az esettanulmányban tükröződnek a képzésen
átadott ismeretek és azokat adekvát módon alkalmazza.
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:
Alapismeretek, és rendszerező ismeretek az autizmusról; az autizmusban sérült területek
és fejlesztési lehetőségeik.
Az autizmusban sérült területek, a fejlesztés lehetőségei
A viselkedés kihívásai
Összefoglalás
Autizmus-specifikus módszertani elemek bevezetésének lehetőségei a szakiskolákban
folyó oktatási-képzési folyamatokba.
Autizmus-specifikus módszerek alkalmazása a közismereti és a szakmai tantárgyak
oktatásában.
Az önállósági készségek kialakulásának, megerősödésének támogatása, felkészülés a
felnőttkorra.
Az önállósági készségek kialakulásának, megerősödésének támogatása, a pedagógus
szerepe a beavatkozás folyamatában.
Összefoglalás: reflexió a továbbképzésre, önreflexió a továbbképzésben való részvételről.

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
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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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