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Képzési program tájékoztató adatlap 

 

Képzési program címe: 

 

Autizmus-specifikus ismeretek a munkaerő-piaci szolgáltatásokban 

 

Képzési program engedély száma: 

 

E-000892/2014/D001 

 

Képzési program célja: 

A foglalkoztatás/munkaerőpiac területén dolgozó szakemberek felkészítése autizmussal 

élő munkavállalók speciális támogatására. 

 

Képzési program célcsoportja: 

foglalkoztatás/munkaerőpiac területén dolgozó szakemberek 

 

Képzési programba bekapcsolódási feltétel: 

 

Iskolai végzettség Felsőfokú iskolai végzettség 

Szakmai végzettség Pedagógiai, egészségügyi, szociális, foglalkoztatási 

Szakmai gyakorlat 1 év tapasztalat autizmussal élő személyekkel 

kapcsolatos szakmai munkában (köznevelés, 

felnőttképzés, szociális ellátás, foglalkoztatás, vagy 

egészségügy területein) vagy 1 év tapasztalat 

fogyatékos, megváltozott munkaképességű 

személyek foglalkoztatása terén. 

Egyéb feltételek Motivációs levél és önéletrajz elküldése a 

jelentkezéskor.  

(A motivációs levél tartalmazza a résztvevő 

elköteleződését, érdeklődését a képzés tartalma 

iránt, előzetes szakmai tapasztalatait, 

csoportmunkában szerzett tapasztalatait, melyekre 

az új tudást, valamint terveit, elképzeléseit az új 

tudás alkalmazására vonatkozóan építheti) 

 

Képzési program óraszáma: 

 

30 óra 

ebből 13 óra elméleti óra, 17 óra gyakorlati óra 

 

Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: 

A résztvevő: 

 megismeri az autizmussal élő emberek viselkedésére és kommunikációjára 

vonatkozó alapvető jellemzőket. 

 elsajátítja az autizmussal kapcsolatos alapfogalmakat. 

 saját – az autizmussal élőkkel kapcsolatos – tevékenysége vonatkozásában 

megismeri és alkalmazza a velük való kommunikáció speciális lehetőségét. 

 megismer legalább egy olyan autizmus-specifikus eszközt, amelyet a  saját – az 

autizmussal élőkkel kapcsolatos – tevékenysége során alkalmazni tud.  

 megismeri és képes képviselni az autizmussal élő személyek foglalkoztatására 

vonatkozó jogszabályi környezetet. 
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 képessé válik az autizmussal élő személyt megfelelő, speciális módon, autizmus 

specifikus eszközökkel segíteni a neki megfelelő foglalkoztatási formában. 

 

A képzési program tananyagegységei 

 

1. Bevezetés – Érzékenyítés 

2. Bevezetés az autizmus világába 

3. Alapvető ismeretek autizmussal élő személyek foglalkoztatásához 

 

Képzési program típusa: 

csoportos képzés 

 

Képzési programban résztvevők létszáma: 

maximum 16 fő 

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása: 

A résztvevők saját tapasztalataik felhasználásával esettanulmányt készítenek a képzésen 

megszerzett ismeretek alapján. 

 

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: 

A képzési óraszám minimum 90%-án való aktív részvétel, záró tanulmány megfelelt 

minősítéssel való elkészítése 

 

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: 

tanúsítvány 

 

A képzési 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/

