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Továbbképzési program tájékoztató adatlap 

 

Továbbképzési program címe: 

Autizmus-specifikus mérés-értékelés (TTAP) a köznevelésben 

 

Továbbképzési program alapítási engedély száma: 

23/97/2015 

 

Továbbképzési program alapítási engedélyének vége: 

2020.03.31. 

 

Továbbképzési program célja: 

Új ismereteket, készségeket nyújtó és a meglévő ismereteket rendszerező elméleti és 

gyakorlati felkészítés autizmus spektrum zavarok diagnózissal rendelkező serdülők és 

felnőttek egyéni fejlesztési tervének elkészítését megalapozó felmérési módszerek, 

eszközök használatára. 

Ismeretek közvetítése a felmérések és a beavatkozások megtervezését megalapozó, az 

autizmus spektrum zavarok korszerű elméleti háttere, tünetei, az atipikus fejlődés 

mintázatai, a gyermekkori és felnőttkori tünetek összehasonlítása, az autizmus-specifikus 

diagnosztika módszerei témakörökben.  

Szakmai készségek fejlesztése a diagnosztikai megállapítások értelmezése, fejlesztés 

megtervezése terén. 

Felkészítés autizmus-specifikus formális és informális felmérések alkalmazására, ezen 

belül a TEACCH Program keretében kidolgozott TTAP teszt megismertetése. 

 

Továbbképzési program célcsoportja: 

A köznevelés területén a nevelési, oktatási intézményekben, a pedagógiai 

szakszolgálatok és egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani 

intézmények feladatellátásában, pedagógus munkakörben foglalkoztatott 

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

tanácsadó, pedagógiai szakpszichológus) végzettségű és szakképzettségű 

szakalkalmazottak. 

 

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel: 

főiskola 

egyetem 

szak: Óvodapedagógia, tanító, tanár, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív 

pedagógia, szociálpedagógia  

szakképzettség: A nevelést, oktatást végző intézmény pedagógus munkakör 

betöltéséhez megfelelő szakképzettségek  

 

Képzési program óraszáma: 

30 óra 

 

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: 

A továbbképzésen résztvevő szakemberek:  

• ismerjék meg a felmérések és a beavatkozások megtervezését megalapozó, az 

autizmus spektrum zavarok korszerű elméleti hátterét, tüneteit, az atipikus fejlődés 

mintázatát és az autizmus-specifikus diagnosztika módszereit.  

• Ismerjék meg a gyermekkori és a felnőttkori tünetek sajátosságait, változásait, az 

önálló életvezetés lehetőségeit, akadályait autizmusban. 

•  Ismerjék az intézményváltások és az életkori szakaszok közötti átmenetek 

támogatásának jelentőségét. 
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• Váljanak képessé a diagnosztikai megállapításokat értelmezni, a fejlesztés 

kiindulópontjaként felhasználni. 

• Ismerjék meg a serdülő- és felnőttkori autizmus-specifikus felmérések területeit, 

az alkalmazható formális és informális felméréseket és váljanak képessé alkalmazni 

azokat munkájuk során. 

• Ismerjék meg a TTAP teszt feladattípusait, eszközrendszerét. 

• A felmérések alapján váljanak képessé releváns fejlesztési célok kijelölésére az 

autizmussal élő serdülők és fiatalok esetében. 

 

 

A továbbképzési program zárásának módja:  
Megnevezése: 3-5 oldalas záró dolgozat benyújtása a képzés lezárását követő 30. napra. 

Leírása: A továbbképzés elvégzése után egy serdülő vagy fiatal felnőtt informális 

felmérése a TTAP feladattípusainak, módszertanának beépítése és egyéni fejlesztési 

tervének elkészítése, összefoglalása írásban. 

 

Az értékelés szempontjai: 

A továbbképzésen résztvevő megfelelően választotta ki és dokumentálta a kiválasztott 

felmérési területekhez a felmérési módszert. A dolgozat tükrözi a tanfolyam során 

elsajátított szakmai fogalmak értő alkalmazását. 

A felmérés összegzése konkrét, szakszerű és tartalmazza a kialakulófélben lévő 

képességek listáját is. 

Az egyéni fejlesztési terv konkrét, mérhető, operacionalizált célokat tartalmaz. 

 
A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 

minimum 15 fő és maximum 25 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: 

Elméleti bevezető és dokumentumelemzés 

Felmérés 

Autizmus-specifikus egyéni fejlesztési terv készítése 

 

 

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/

