Képzési program tájékoztató adatlap
Képzési program címe:
Autizmus-specifikus szülői kompetenciafejlesztés - autizmussal élő
gyermekeket nevelő szülők, gondozó családtagok számára
Képzési program engedély száma:
E-000892/2014/D002
Képzési program célja:
A képzés általános célja az autizmussal élő gyermeket nevelő szülők és gondozó
családtagok kompetencia fejlesztése.
Képzési program célcsoportja:
Autizmussal élő gyermeket nevelő szülők és gondozó családtagok
Képzési programba bekapcsolódási feltétel:
Iskolai végzettség

Nincs iskolai végzettséghez kötve

Egyéb feltételek

Motivációs levél: a jelentkező gondviseletében vagy
gondozásában, autizmussal élő gyermekről szóló
rövid információkkal, előzetes tapasztalatokkal.

Képzési program óraszáma:
40 óra
ebből 13 óra elméleti óra, 27 óra gyakorlati óra
Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:
A résztvevő:
 megismeri az autizmussal élő emberek viselkedésére és kommunikációjára
vonatkozó alapvető jellemzőket, eltérő ingerfeldolgozási és gondolkodási
sajátosságaikat és az ebből származó viselkedési megnyilvánulásokat a
kommunikáció, a társas viselkedés és a rugalmas viselkedésszervezés területein.
 elsajátítja az autizmussal kapcsolatos alapfogalmakat, többek között: fejlődési
zavar, minőségi eltérés a kölcsönösséget igénylő kommunikációban és szociális
viselkedésben, a gondolkodás és viselkedés rugalmassága, mentalizációs zavar,
tervező és végrehajtó működések zavara, szenzoros ingerfeldolgozás zavara,
akadálymentes környezet.
 ismereteit, tapasztalatait képes értelmezni saját gyermekével összefüggésben,
megismeri azokat a módszereket, melyek segítségével képes kommunikációját
gyermeke szükségleteihez adaptálni, és a képzés során ezt megfogalmazni,
akciótervbe foglalni.
 megismer olyan autizmus-specifikus fejlesztéseket, módszertant, amelyet a saját
családjában alkalmazni tud.
 megismeri az autizmus-specifikus ellátó rendszer elemeit, sajátosságait, a
gyermekre vonatkozó jogszabályi környezetet.
 megismeri az érdekvédelemnek az autizmus-specifikus élethelyzet képviseletével
kapcsolatos lehetőségeit és képes képviselni az autizmussal élő gyermek érdekeit
szűkebb és tágabb környezetében egyaránt.
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képessé válik az autizmussal élő személyt megfelelő módon, autizmus specifikus
eszközökkel segíteni.
képessé válik gyermeke autizmusával, önmaga és családja élethelyzetével
összefüggésben hatékonyabb kommunikációs technikák alkalmazására és
konfliktuskezelésre, melyben a nyertes-nyertes végeredmény valószínűsíthető

A képzési program tananyagegységei
1. Bevezetés, ismerkedés, együttműködés kialakítása, keretek meghatározása
2. Autizmus alapismeretek
3. Mentálhigiénés alapozás
4. Az autizmus elfogadása és megértése
5. Kommunikáció a mindennapokban
6. Konfliktuskezelés
7. Eltérő fejlődés – eltérő szükségletek
8. Autizmus specifikus elméletek és ráépülő terápiás eljárások
9. Érdekvédelem és jogi háttér, ellátó rendszer felépítése
10. Szülői kompetenciák, akcióterv (rövid és hosszútávú tervezés), mint egy eszköz a
mindennapokban
11. Zárás, értékelés
Képzési program típusa:
csoportos képzés
Képzési programban résztvevők létszáma:
maximum 20 fő
A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:
A képzésnek nem elsődleges célja a konkrét ismeretek átadása, mivel elsősorban a
viselkedésben és a gondolkodásban kíván változást elérni a résztvevők esetében.
Ez a számonkérés speciális formáját követeli meg.
A hagyományos számonkérési formákkal ellentétben itt a hangsúly a trénerek által
történő megfigyelésre irányul elsősorban.
A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
A képzési óraszám minimum 90%-án való aktív részvétel. A képzési program formai és
tartalmi követelményének teljesítése.
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/kepzesek/minosegiranyitasi-es-kepzesi-dokumentumok/
Kérjük, hogy a személyes ügyfélfogadáshoz egyeztessen időpontot az FSZK Nonprofit Kft.
Felnőttképzési Irodáján dolgozó munkatársakkal.
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