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Képzési program tájékoztató adatlap 

 

Képzési program címe: 

 

Autizmus-specifikus mentorszülő képzés 

Képzési program engedély száma: 

 

E-000892/2014/D003 

 

Képzési program célja: 

A képzés célja az autista gyermek/felnőtt nevelésében, gondozásában saját élménnyel és 

tapasztalattal rendelkező szülők képzése, akik aktív tagjaivá válhatnak önsegítő 

szülőcsoportoknak, célzott szülőtréningeknek, majd önkéntes segítők hálózatának 

tagjaként kompetenciahatáraikon belül információkat és feszültségoldást képesek 

nyújtani az autizmussal élőgyermeket/felnőttet nevelő, gondozó szülők számára. 

 

Képzési program célcsoportja: 

Autizmussal élő gyermek/felnőtt nevelésében, gondozásában résztvevő szülők  

 

Képzési programba bekapcsolódási feltétel: 

 

Iskolai végzettség Középiskolai végzettség 

Egyéb feltételek Motivációs levél: 

- egyéni motiváció, téma érzékenység 

- autizmussal kapcsolatos ismeretek 

- segítői tevékenységgel és sorstárs segítéssel 

kapcsolatos korábbi tapasztalatok, motivációk 

- önismereti munkában szerzett tapasztalatok 

bemutatása 

- szülőket leginkább foglalkozató problémák, 

kérdéscsoportok személyes tapasztalata alapján 

történő megfogalmazása 

Előzetes interjú (szempontsor alapján, mely 

összhangban van a motivációs levélben felsorolt 

témákkal). 

A képzésbe való bekapcsolódás szempontjából 

előnyt jelent: a képzés témájával releváns területtel 

kapcsolatban önkéntes, segítői tevékenység, 

sorstársakkal végzett tevékenység, önismereti 

munka, szülői képzésen való részvétel, illetve az 

autizmussal élő gyermeket nevelő szülő, gondviselő 

 

Képzési program óraszáma: 

 

30 óra 

ebből 10 óra elméleti óra, 20 óra gyakorlati óra 
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Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: 

Autizmussal kapcsolatos alapismeretek terén: 

A résztvevő megismeri: 

- az autizmus spektrum zavar legkorszerűbb definícióját,  

- a fejlődési zavar természetét tekintve, azzal kapcsolatban, hogy a fejlődési zavar 

sokszínűsége egyénre szabott segítségnyújtást tesz szükségessé.  

- az autizmus diagnózisához kapcsolódó leggyakoribb szülői problémákat 

- a szakterülethez szorosan kapcsolódó jogszabályok elérhetőségét, azok gyakorlati 

alkalmazását, az érdekérvényesítés lehetőségét. 

A résztvevő képessé válik: 

- az autizmussal kapcsolatos legfontosabb, alapvető tények ismertetésére - a téves 

információk, hiedelmek felismerése mellett az ezekre adható cáfolatokat, a kapcsolódó, 

tudományosan megalapozott válaszokat megadni 

- a hozzá forduló családokat felvilágosítani a kompetens szakemberhez, 

intézményhez való eljutás lehetőségeiről. 

- az ezekkel kapcsolatos információk megosztására. 

A résztvevő ismereteket szerez: 

- a tudományosan igazolt, hatékony fejlesztési módszerekről  

-  a hazai érdekvédelem szervezeteiről, azok elérhetőségéről és szolgáltatásairól. 

- az ellátórendszerekben elérhető ellátásokról, szolgáltatásokról. 

Önismeret terén: 

Fejlődik a saját viselkedésének, érzéseinek, motivációinak pontosabb megismerése, 

helyzetekre adott érzelmi és viselkedéses válaszok azonosítása, tudatosítása.  

Elsajátít problémahelyzetek hatékony kezelésére irányuló készségeket. 

Csoportkészségek és tanácsadás terén:  

- A résztvevő képes hatékonyan együttműködni önsegítő csoportokban, 

szülőtréningeken. 

- A résztvevő megismeri a segítő kapcsolat, a segítő beszélgetés elméleti és 

gyakorlati alapjait. 

- Képessé válik – előző tapasztalatok és további képzések kiegészítésével – a 

mentorszülő hálózat keretein belül, támogatást nyújtani segítséget kérő szülők számára, 

szakmai támogatás mellett önkéntes segítő tevékenység végzésére. 

- Gyakorlatot szerez az esetmegbeszéléseken való közreműködés terén. 

- Megismeri a mentorszülő hálózat működésének rendszerét, szabályait. 

Információ források feltárása terén: 

A résztvevő képes a mentorszülők munkájához szükséges legfontosabb információk 

megkeresésére és azok megosztására a hozzá forduló családokkal. 

A résztvevő az Autimentor Hálózat működésének részletes megismerésével képes a saját 

szerepét, helyét megtalálni a segítő hálózatban, illetve mások számára is tájékoztatást 

tud nyújtani a segítségnyújtás módjairól és elérhetőségéről. 

 

 

A képzési program tananyagegységei 

 

1. Autizmus-specifikus alapismeretek 

2. Témaérzékenység személyes reflexiója 

3. Segítő kapcsolat és tanácsadás 

4. Információ források feltárása 

5. Az Autimentor Hálózat megismerése 

 

Képzési program típusa: 

csoportos képzés 
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Képzési programban résztvevők létszáma: 

maximum 16 fő 

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása: 

Önreflexió a képzés tapasztalatiról, érzésekről, a mentorszülői tervekről a képzés végén. 

 

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: 

A képzés óraszámának 90%-án való részvétel, gyakorlati órákról a hiányzás nem 

megengedett. 

A tananyagegységek sikeres 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. 

http://fszk.hu/kepzesek/minosegiranyitasi-es-kepzesi-dokumentumok/

