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Továbbképzési program tájékoztató adatlap 

 

Továbbképzési program címe: 

Autista gyermek az általános- és középiskolák többségi intézményeiben. Alapszintű felkészítés 

az intézmények pedagógusai számára 

 

Továbbképzési program alapítási engedély száma: 

575/162/2017 

 

Továbbképzési program alapítási engedélyének vége: 

2022.10.17. 

 

Továbbképzési program célja: 

A továbbképzés célja, hogy az általános- és középiskolák pedagógusai jussanak korszerű, 

alapszintű elméleti és gyakorlati ismeretekhez az autizmus spektrum zavarról, továbbá az 

autista gyermekek ellátásának hatékony módszereiről. 

 

Továbbképzési program célcsoportja: 

Az általános- és középiskolai korosztállyal foglalkozó, többségi intézményekben dolgozó 

gyakorló pedagógusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, pszichológusok, 

logopédusok, szociálpedagógusok. 

 

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel: 

főiskola 

egyetem 

szak: óvodapedagógia, tanító, tanár, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia, 

szociálpedagógia, fejlesztő pedagógus 

szakképzettség: 2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről 3. sz. mellékletében foglalt 

nevelési-oktatási intézményekben  

 

Képzési program óraszáma: 

30 

 

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: 

A továbbképzés végére a résztvevőnek legyenek alapszintű ismeretei az autizmusról, legyen 

átfogó képe az autizmus korszerű szemléletéről, az autizmus pszichológiai magyarázatairól, és 

arról, hogy az autizmus milyen problémákat vet fel az autista gyermek tanulmányaiban és 

iskolai viselkedésében. Ismerje az autizmussal élő tanuló speciális tanulási szükségleteit, 

kommunikációjának és szociális viselkedésének lényeges jegyeit, és azokat a legkorszerűbb 

célzott módszereket, amelyekkel a speciális szükségletek kielégíthetők, kezelhetők. 

 

A továbbképzési program zárásának módja:  
15 kérdésből álló feladatválasztásos ellenőrzés. 

12 kérdés helyes megválaszolása esetén teljesített a képzés. 

 
A záró ellenőrzés eredménye megfelelt/nem felelt meg minősítés lehet. Nem megfelelt 

minősítés esetén a záró ellenőrzés egyszer ismételhető. 

 

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 

15-30 

 

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: 
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A továbbképzésen való minimum 90%-os részvétel, a továbbképzés záró feladatának 

megfelelt minősítéssel való teljesítése. 

 

A tanúsítványnak formai szempontból meg kell felelnie a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 6.§ 

(11) bekezdésében meghatározott követelményeknek. A tanúsítvány aláírója az alapító és az 

indító képviselője együttesen. 

 

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: 

Tanúsítvány 

 

A továbbképzés szakvizsgába nem számítható be. 

 

A továbbképzési program főbb tematikai egységei: 

1. Az integráció szereplői, szükségletei. Tapasztalatok gyűjtése, nehézségek azonosítása 

2. Amit nem látunk – az autizmusra jellemző idegrendszeri működés és következményei 

3. Autizmus a tanórákon 

4. Autizmus a tanórán kívül 

5.  Team a gyerek körül. Tanárok, gyógypedagógusok-fejlesztőpedagógusok, 

asszisztensek és szülők együttműködése. 

6. A kortársak felkészítése, érzékenyítése 

7. Felkészülés a gyermek fogadására 

8. A képzés zárása 

 

 

 

 

 

A továbbképzési 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/

