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Továbbképzési program tájékoztató adatlap 

 

Továbbképzés címe: 

Autizmus-specifikus ismeretek a szociális alap és szakellátásban 

 

A továbbképzés engedély száma: 

T-05-027/2018 

 

A továbbképzés engedélyének érvényessége: 

2021.12.31. 

 

Továbbképzés program típusa: 

Szabadon választható szakmai tanfolyam 

 

Továbbképzési program célja: 

Alapszintű elméleti és gyakorlati felkészítés autizmussal élő személyek szociális ellátására. 

 

Továbbképzési program óraszáma: 

30 óra 

 

Továbbképzés teljesítésének feltételei: 

Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 10  % - a.  

 

Minimum és maximum létszám: 

15-35 fő 

 

A továbbképzés célcsoportja: 

Ellátási terület szerint: 

2. Házi segítségnyújtás  x 

3. Családsegítés  x 

5. Pszichiátriai betegek otthona x 

7. Fogyatékos személyek otthona x 

9. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye x 

11. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye x 

15. Fogyatékosok nappali intézménye x 

17. Pszichiátriai betegek nappali  intézménye x 

20. Fogyatékosok gondozóháza x 

24. Pszichiátriai betegek lakóotthona x 

25. Fogyatékos személyek lakóotthona x 

26. Gyermekjóléti szolgálat x 

27.a) Bölcsőde x 

27.b) Mini bölcsőde x 

27.c) Munkahelyi bölcsőde x 

27.d) Családi bölcsőde x 

29. Napközbeni gyermekfelügyelet x 

30. Helyettes szülő x 

31. Gyermekek átmeneti otthona x 

32. Családok átmeneti otthona x 

33. Nevelőszülői hálózat x 

34. Javítóintézet x 

35. Gyermekotthon x 

36. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat x 

37. Egyéb, éspedig: Támogató Szolgálat x 
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Munkahelyen betöltött funkció szerint 

1. Szakgoldozó 

2. Középvezető 

3. Magasabb vezető 

4. Tanácsadó 

 

 

 

A továbbképzés egységei: 

1. Általános és specifikus ismeretek az autizmusról 

2. Autizmus a mindennapokban 

3. Felkészülés a felnőttkorra 

4. Jogi háttér, jogi vonatkozások 

5. Szakmai tanfolyam zárása 

 

 

A továbbképzési program tartalmának részletes kifejtése: 

A Szakmai tanfolyam a szociális ellátás különböző területéről érkezőknek szól, akik a 

mindennapi munkájukban részt vesznek autizmus spektrum zavarral élő személyek 

ellátásában. Autizmussal kapcsolatos ismeretekről, illetve az autizmus – specifikus módszertan 

témakörében nyújt alapfokú információkat, segít az egyéni szükségletekre irányuló szemlélet 

kialakításában. A szakmai tanfolyam résztvevői általános ismereteket szerezhetnek az 

autizmusról, az autizmusban sérült területekről, a fejlesztési lehetőségekről, továbbá arról, 

hogy hogyan alkalmazhatóak az autizmus – specifikus módszerek a szociális ellátás színterein. 

Elméleti és gyakorlati útmutatást kaphatnak az autizmus spektrumzavarral élő személyek 

számára adaptált környezet kialakításáról, az akadálymentesítés aspektusairól, az önállósági 

készségek kialakulásának és megerősödésének támogatásáról, a munkára való felkészítés 

lehetőségeiről. A képzés fókuszál az egész életút teljességére, ennek megfelelően a 

felnőttkorra való felkészítés és a lehető legmagasabb fokú önállóságra törekvés 

kialakításának támogatására is. 

A szakmai tanfolyam gyakorlatorientált: Az ismereteket előadásokon és változatos 

munkaformákat alkalmazó kiscsoportos foglalkozásokon sajátíthatják el a tanfolyam 

résztvevői.  

A Szakmai tanfolyam zárásaként teszt feladatsort töltenek ki a résztvevők, hogy számot 

adjanak a képzés során megszerzett ismereteikről. 

 

 

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) 450-3238 

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/

