ÓRAREND
Továbbképzés 3 képzési egységének összefoglaló (nem hivatalos, belső használatú)
címe: Autizmus specifikus felnőtt-ellátási tanácsadó képzés
Az akkreditált képzések címei:
A tanácsadás szerepe, tanácsadói feladatok felnőttkorú autista emberek
ellátásának támogatásában I. – alapozó felkészítés (T-05-021/2018; 719052/1)
A tanácsadás szerepe, tanácsadói feladatok felnőttkorú autista emberek
ellátásának támogatásában II. – tanácsadói kompetenciafejlesztés (S-05-017/2018;
719053/1)
A tanácsadás szerepe, tanácsadói feladatok felnőttkorú autista emberek
ellátásának támogatásában III. –szakterületi felkészítés (T-05-022/2018; 719054/1)
időpont

helyszín

időtartam

tananyagegység neve

oktató

Képzés címe: A tanácsadás szerepe, tanácsadói feladatok felnőttkorú autista emberek ellátásának
támogatásában I. – alapozó felkészítés (30 óra); (T-05-021/2018; 719052/1)

2019.01.18.
(1+7 óra)

2019.01.19.
(8)

FSZK
Nonprofit
Kft.
1138
Budapest,
Váci út 191.

FSZK
Nonprofit
Kft.
1138
Budapest,
Váci út 191.

09.30-10.00

Regisztráció

felnőttképzési
csoport

10.00-10.45

Köszöntés, bemutatkozás (1)

Képzők

10.45–12.15

Fogalmi változások és új fogalmak az
autizmus spektrum zavar területén (2)

12.15-13.00

Ebédszünet

13.00–15.15

Epidemiológia (1)
Az oki háttérrel, neurológiai és
pszichológiai következmények (2)

dr. Simó Judit
(belsős)

dr. Simó Judit

15.15-15.30

Kávészünet

15.30-17.00

Szűrés, felismerés, diagnosztika (1)
Komorbid állapotok, egészségügyi
jellemzők (1)

dr. Simó Judit

09.00–10.30

Autizmus-szempontú akadálymentesítés
(1)
Az autizmus-specifikus, komprehenzív
beavatkozás módszertana és
kulcsterületei (1)

Őszi Tamásné
(belsős)

10.30-10.45

Kávészünet

10.45-12.15

A kognitív-viselkedésterápia új irányzatai
és azok adaptálása autizmusra,
magasan funkcionáló felnőttek esetében
(2)
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Őszi Tamásné

időpont

2019.02.01.
(8)

2019.02.02.
(7)

helyszín

FSZK
Nonprofit
Kft.
1138
Budapest,
Váci út 191.

időtartam

tananyagegység neve

12.15-13.00

Ebédszünet

13.00-14.30

A súlyosan, halmozottan sérült autista
felnőttek ellátásának módszertani
kérdései (1)
Jógyakorlatok (1)

14.30-14.45

Kávészünet

14.45-16.15

Jógyakorlatok (2)

Őszi Tamásné

Őszi Tamásné
dr. Gazsi Adrienn
(ügyvéd,
fogalkoztatásával
kapcsolatban
Gábor
érdeklődik)

10.00-11.30

Pénzbeli ellátások rendszere autizmus
spektrum zavarban, felnőttkorban (1)
Szociális ellátások rendszere (1)

11.30-11.45

Kávészünet

11.45-13.15

Szociáis ellátások rendszere (2)

13.15-14.00

Ebédszünet

14.00-15.30

Gondnokság és támogatott
döntéshozatal autizmus spektrum
zavarban. (2)

15.30-15.45

Kávészünet

15.45-17.15

Megváltozott munkaképesség,
foglalkoztatás és rehabilitációs ellátások
autizmus spektrum zavarban. (2)

dr. Gazsi Adrienn

09.00–10.30

Az autizmus-specifikus támogatott
életvitel alapjai (1)
Autizmus-specifikus felmérés és tervezés a
szociális ellátásban (1)

Gyebrovszky
Szilvia

10.30-10.45

Kávészünet

10.45-13.00

Autizmus-specifikus felmérés és tervezés a
szociális ellátásban (1)
A szülőkkel való együttlakás okai a
nemzetközi szakirodalom és a hazai
tapasztalatok tükrében (1)
A tanácsadó lehetőségei a családtagok
és az autizmussal élő felnőtt helyzetének
felmérésében (1)

13.00-13.45

Ebédszünet

13.45-15.15

Jógyakorlatok bemutatása (2)

FSZK
Nonprofit
Kft.
1138
Budapest,
Váci út 191.

oktató

1138 Budapest, Váci út 191. tel: (+36 1) 450 3230; (+36 1) 450 3240 • fax: (+36 1) 450 3235
e-mail: titkarsag@fszk.hu • http: www.fszk.hu
Nyilvántartásba vételi szám: E-000892/2014

dr. Gazsi Adrienn

dr. Gazsi Adrienn

Gyebrovszky
Szilvia

Gyebrovszky
Szilvia

időpont

helyszín

időtartam

tananyagegység neve

oktató

Képzés címe: A tanácsadás szerepe, tanácsadói feladatok felnőttkorú autista emberek ellátásának
támogatásában II. – tanácsadói kompetenciafejlesztés (30 óra) (S-05-017/2018; 719053/1)

2019.02.15.
(7)

2019.02.16.
(8)

2019.02.22.
(7)

Budapest,
egyeztetés
alatt

Budapest,
egyeztetés
alatt

Budapest,
egyeztetés
alatt

10.00-11.30

A segítő szakember tanácsadással
kapcsolatos elképzelései, tapasztalatai
(2)

11.30-11.45

Kávészünet

11.45-13.15

A segítő szakember tanácsadással
kapcsolatos elképzelései, tapasztalatai
(2)

13.15-14.00

Ebédszünet

14.00-15.30

A segítő szakember tanácsadással
kapcsolatos elképzelései, tapasztalatai
(2)

15.30-15.45

Kávészünet

15.45-17.15

A segítő szakember tanácsadással
kapcsolatos elképzelései, tapasztalatai
(1)

09.00-10.30

A tanácsadás mint műfaj (2)

10.30-10.45

Kávészünet

10.45-12.15

A tanácsadás mint műfaj (2)

12.15-13.00

Ebédszünet

13.00-14.30

A tanácsadás mint műfaj (2)

14.30-14.45

Kávészünet

14.45-16.15

A tanácsadás kommunikációs
eszköztára. Nem-specifikus
(módszerfüggetlen) kommunikációs
eszközök (2)

10.00-11.30

A tanácsadás kommunikációs
eszköztára. Nem-specifikus
(módszerfüggetlen) kommunikációs
eszközök (2)

11.30-11.45

Kávészünet

11.45-13.15

A tanácsadás kommunikációs
eszköztára. Nem-specifikus
(módszerfüggetlen) kommunikációs
eszközök (1)
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Ónodi Szabó
Katalin
Tar Judit

Ónodi Szabó
Katalin
Tar Judit

Ónodi Szabó
Katalin
Tar Judit

időpont

helyszín

időtartam

tananyagegység neve

oktató

A tanácsadás gyakorlati kérdései (1)

2019.02.23.
(8)

Budapest,
egyeztetés
alatt

13.15-14.00

Ebédszünet

14.00-15.30

A tanácsadás gyakorlati kérdései (2)

15.30-15.45

Kávészünet

15.45-17.15

A tanácsadás gyakorlati kérdései (1)

09.00-10.30

A tanácsadás gyakorlati kérdései (1)
Intervenciós pontok az esetkezelésben
Lehetséges tanácsadó terv készítése (1)

10.30-10.45

Kávészünet

10.45-12.15

Intervenciós pontok az esetkezelésben
Lehetséges tanácsadó terv készítése (2)

12.15-13.00

Ebédszünet

13.00-14.30

Intervenciós pontok az esetkezelésben
Lehetséges tanácsadó terv készítése (2)

14.30-14.45

Kávészünet

14.45-16.15

Intervenciós pontok az esetkezelésben
Lehetséges tanácsadó terv készítése (2)

Ónodi Szabó
Katalin
Tar Judit

Képzés címe: A tanácsadás szerepe, tanácsadói feladatok felnőttkorú autista emberek ellátásának
támogatásában III. –szakterületi felkészítés (40 óra) (T-05-022/2018; 719054/1)
10.00-11.30
11.30-11.45

2019.03.08.
(8)

Budapest,
egyeztetés
alatt

11.45-13.15

13.15-14.00

Autizmus és támogatott életvitel (2)

Gyebrovszkiné
Molnár Szilvia

Kávészünet
Autizmus-specifikus szempontok az épített
környezet kialakításában (1)
Autizmus-specifikus szempontok a
szolgáltatási elemek tartalmában és a
szolgáltatások tervezésében. Az
esetmenedzsment (1)
Ebédszünet
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Gyebrovszkiné
Molnár Szilvia

időpont

helyszín

időtartam

tananyagegység neve

oktató
Gyebrovszkiné
Molnár Szilvia
Szilvia

14.00-15.30

Autizmus-specifikus szempontok a
szolgáltatási elemek tartalmában és a
szolgáltatások tervezésében. Az
esetmenedzsment (1)
Az önállóság, az önállóbb, függetlenebb
életvitel támogatását elősegítő
módszerek, eszközök és technológiák
használata (1)

15.30-15.45

2019.03.09.
(8)

2019.03.22.
(5)

Budapest,
egyeztetés
alatt

Budapest,
egyeztetés
alatt

Kávészünet

15.45-17.15

Az önállóság, az önállóbb, függetlenebb
életvitel támogatását elősegítő
módszerek, eszközök és technológiák
használata (1)
Szociális készségek és társas kapcsolatok
a közösségi életvitelben (1)

09.00-10.30

Szociális készségek és társas kapcsolatok
a közösségi életvitelben (2)

10.30-10.45

Kávészünet

10.45-12.15

Szociális készségek és társas kapcsolatok
a közösségi életvitelben (1)
A közösségi életvitelt nehezítő, kihívást
jelentő viselkedések megelőzése és
kezelése intézményi környezetben (1)

12.15-13.00

Ebédszünet

13.00-14.30

A közösségi életvitelt nehezítő, kihívást
jelentő viselkedések megelőzése és
kezelése intézményi környezetben(2)

14.30-14.45

Kávészünet

14.45-16.15

A közösségi életvitelt nehezítő, kihívást
jelentő viselkedések megelőzése és
kezelése intézményi környezetben (1)
Átmenetek kezelése, az ellátási formák
közti átmenet támogatása (1)

Németh
Regina/Németh
Zsuzsa

10.00-11.30

Átmenetek kezelése, az ellátási formák
közti átmenet támogatása (2)

Németh
Regina/Németh
Zsuzsa

11.30-11.45

Kávészünet
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Gyebrovszkiné
Molnár Szilvia

Németh
Regina/Németh
Zsuzsa

Németh
Regina/Németh
Zsuzsa

Németh
Regina/Németh
Zsuzsa

időpont

2019.03.22.

helyszín

Budapest,
egyeztetés
alatt

időtartam

tananyagegység neve

oktató

11.45-13.15

A tanácsadó szerepe és feladata a
szociális ellátás kontextusában (2)

Németh
Regina/Németh
Zsuzsa

13.15-14.00

Ebédszünet

14.00-14.45

A tanácsadó szerepe és feladata a
szociális ellátás kontextusában (1)

Németh
Regina/Németh
Zsuzsa

Info-kommunikációs technológiák
használata az önállóság támogatásában
(2)

Őszi Tamásné

09.00-10.30

2019.03.23.
(7)

2019.04.05.
(6)

Budapest,
egyeztetés
alatt

Budapest,
egyeztetés
alatt

10.30-10.45

Kávészünet

10.45-13.00

Info-kommunikációs technológiák
használata az önállóság támogatásában
(1)
Az abúzus és visszaélések autizmusspecifikus aspektusai. (2)

13.00-13.45

Ebédszünet

13.45-15.15

Az abúzus és visszaélések autizmusspecifikus aspektusai. (1)
A szülőkkel, otthon élő serdülők és
felnőttek támogatásának lehetőségei (1)

Őszi Tamásné

10.00-11-30

A szülőkkel, otthon élő serdülők és
felnőttek támogatásának lehetőségei (2)

Németh
Regina/Németh
Zsuzsa

11.30-11.45

Kávészünet

11.45-13.15

13.15-14.00

14.00-15.30

A szülőkkel, otthon élő serdülők és
felnőttek támogatásának lehetőségei (1)
A tanácsadó lehetőségei a család és az
autizmussal élő felnőtt mindennapi
problémáinak megelőzésében és
kezelésében (1)

Őszi Tamásné

Németh
Regina/Németh
Zsuzsa

Ebédszünet
A tanácsadó lehetőségei a család és az
autizmussal élő felnőtt mindennapi
problémáinak megelőzésében és
kezelésében (2)
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Németh
Regina/Németh
Zsuzsa

időpont

2019.04.06.
(6)

helyszín

Budapest,
egyeztetés
alatt

időtartam

tananyagegység neve

oktató

09.00-10.30

Kihívást jelentő viselkedések megelőzése
és kezelése otthoni környezetben: a
tanácsadó szerepe a szülők
támogatásában (2)

Őszi Tamásné
(belsős)

10.30-10.45

Kávészünet

10.45-13.00

Kihívást jelentő viselkedések megelőzése
és kezelése otthoni környezetben: a
tanácsadó szerepe a szülők
támogatásában (1)
Időskor, az életút vége (1)

13.00-13.45

Ebédszünet

13.45-15.15

Zárás, jövőkép, visszajelzések (2)
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Őszi Tamásné

Őszi Tamásné

