Képzési program tájékoztató adatlap
Képzési program címe:
Speciális, autizmus-specifikus szakmai ismereteket közvetítő és
kompetenciákat fejlesztő tananyagok oktatására felkészítés a felnőttképzési
trénerek számára
Képzési program engedély száma:
E-00089/2014/B001
(Szakmai programkövetelmény azonosítószáma: SzPk-00032-16-03 6 02 4 /1)
Képzési program célja:
Autista gyermekeket nevelő szülők és a területen dolgozó, tapasztalattal rendelkező
professzionális szakemberek felkészítése, kompetenciafejlesztő tréningek tartására.
Képzési program célcsoportja:
Autizmus specifikus ismeretekkel rendelkező szakember, illetve autizmussal élő
gyermeket nevelő hozzátartozó (szülők, nagyszülők, testvérek, más gondozó
családtagok)
Képzési programba bekapcsolódási feltétel:
Iskolai végzettség

Felsőoktatási intézményben megszerzett
felsőfokú végzettségi szintet bizonyító oklevél

Szakmai végzettség

Nem előírt

Szakmai gyakorlat

3 év felnőttképzési gyakorlat és autizmus
területén szerzett szakmai tapasztalat vagy
autista gyermeket nevelő hozzátartozóként
végzett önismereti munka, sorstársakkal
végzett tevékenység,

Egészségügyi alkalmasság

Nem előírt

Bemeneti kompetenciák,
kompetenciaelemek (ismeretek,
készségek, attitűdök)

Nem előírt

Egyéb feltétel(ek)

Autizmus ismeretekről, szemléletről, segítői
attitűdről, tanácsadói/lélektani
alapismeretekről, tréneri/csoportvezetői
ismeretekről szerzett korábbi gyakorlati
tapasztalatok, amelyet a résztvevő motivációs
levelével és legalább egy
referenciával/részvételi igazolással tanúsít.
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Képzési program óraszáma:
115 óra, ebből 33 óra elméleti képzés, 82 óra gyakorlati képzés
Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik az autizmushoz kapcsolódó
ismeretei rendszerezésére, fejlesztésére, azok gyakorlatba, és a személyes
szükségletekre való adaptációjára, valamint közérthető átadására.
Átlátja az ellátó, támogató és jogszabályi rendszert, mely alapján képes a személyre
szabott tanácsadásra.
Kiválasztja és alkalmazza a problémák feltárásához és megoldásához, valamint egyes
kompetenciakörök fejlesztéséhez illeszkedő csoportmódszereket.
Ismeri a képzés célcsoportjának, a családi rendszernek jellemzőit, tréneri, tanácsadói
munkájában figyelembe veszi annak dinamikus jellegét.
Megismeri és alkalmazni tudja a kommunikáció és konfliktuskezelés alapvető technikáit.
Ismeretei és kompetenciái segítségével, valamint nyitott, együttműködő, önreflektív
attitűdjével felkészül és képessé válik autizmussal élő gyereket nevelő szülők
kompetenciafejlesztő tréningjének rugalmas, a csoport igényeihez alkalmazkodó
vezetésére.
A képzési program tananyagegységei
1. Autizmus-specifikus szülői kompetenciák fejlesztése – saját élmény
2. Autizmus-specifikus alapismeretek
3. Módszertani felkészítés a képzési tananyag ismereteinek átadására
Képzési program típusa:
csoportos képzés
Képzési programban résztvevők létszáma:
maximum 18 fő
A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:
Tananyagegységeknél szereplő számonkérés szerint. A szakmai programkövetelményben
meghatározott záró beszámoló a 3. tananyagegység keretén belül teljesített
számonkéréssel is teljesíthető, amennyiben a résztvevő az egyéni prezentáció során a
kompetenciák megszerzéséről bizonyságot tesz.
Amennyiben a képzéshez önálló záró beszámoló kapcsolódik, annak a rendje a
következő:
Formája

Gyakorlati

Időpontja és időtartama

A harmadik tananyagegység lezárást követő 60
napon belül, gyakorlati bemutatónként minimum
60 perc.

Tartalma

Az
első
tananyagegység
egy
elemének
megvalósítási terve és gyakorlati kivitelezése, a
második és a harmadik tananyagegységhez
tartozó kompetenciák képviseletével.
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Módszere

Tréning-szimuláció,
előre
meghatározott
szempontsorhoz
tartozó
négyfokozatú
értékeléssel. A záró beszámolót a résztvevők
együttesen is teljesíthetik, páros gyakorlati
prezentációval.

Megszerezhető minősítések

Megfelelt / nem felelt meg

Megszerezhető minősítésekhez
tartozó követelményszintek

A megfelelt követelményszint min. 60%-os
teljesítés, amelynek keretében az értékelési
szempontsor egyetlen eleme sem tartalmazhat
„nem” minősítést.

Sikertelen teljesítés(ek)
következménye(i)

A harmadik tananyagegység ismételt elvégzését
követő ismételt záró beszámoló.

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
A képzés tartalmi és formai követelményeinek teljesítése.
Megengedett hiányzás

Autizmus-specifikus szülői kompetenciák
fejlesztése – saját élmény – 10%, 4 óra
Autizmus-specifikus alapismeretek – 20%, 3 óra
Módszertani felkészítés a képzési tananyag
ismereteinek átadására – 20%, 12 óra

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:
Tanúsítvány
A képzési program tartalmával és lebonyolításával 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: www.fszk.hu
Kérjük, hogy a személyes ügyfélfogadáshoz egyeztessen időpontot az FSZK Nonprofit Kft.
Felnőttképzési Irodáján dolgozó munkatársakkal.
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