Továbbképzési program tájékoztató adatlap
Továbbképzési program címe:
Autizmus specifikus ismeretek a korai fejlesztésben
Továbbképzési program alapítási engedély száma:
12/124/2019
Továbbképzési program alapítási engedélyének vége:
2024.06.13.
Továbbképzési program célja:
lapszintű (meglévő ismereteket rendszerező, kiegészítő) elméleti és gyakorlati felkészítés
autizmussal élő kisgyermekek szakszerű korai fejlesztésére. Felkészítés autizmussal élő
kisgyermekek sérülés-specifikus kora gyermekkori alapszintű intervenciójára, a családok
kompetenciáinak erősítésére, valamint a kisgyermekek és a család társadalmi
befogadásának támogatására. A továbbképzésen résztvevő szakemberek megismerik az
autizmus elméleti hátterét és korai tüneteit. A szakemberek képessé válnak az autizmussal élő
kisgyermekek fejlődésének elősegítésére és kognitív, kommunikációs és adaptív készségeik
bővítésére.
Továbbképzési program célcsoportja:
A köznevelés területén az autizmussal élő, iskoláskor előtti és iskoláskorú gyermekek komplex
ellátásában résztvevő szakemberek.
Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:
főiskola
egyetem
szak: óvodapedagógia, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia, bármely
pedagógia szak
szakképzettség: A nevelést, oktatást végző intézmény pedagógus munkakör betöltéséhez
megfelelő szakképzettségek.
Képzési program óraszáma:
60
A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:
A továbbképzés végére a továbbképzést elvégző szakember ismeri az autizmus spektrum
zavarok korai tüneteit. Ismeri az autizmus spektrum zavarok hátterét és természetét, továbbá
a kisgyermekek szakszerű megfigyelésére, felmérésére, a szülő bevonására alkalmazott
megközelítéseket és a személyre szabott támogatás modelljeit. Megfigyelései alapján képes
kialakítani, módosítani, autizmus szempontból akadálymentesíteni a kisgyermek fejlődését
segítő személyi és tárgyi környezetet, továbbá személyre szabottan alkalmazni a
kommunikációt, a társas viselkedést, az önállóságot elősegítő specifikus módszereket. Segíti a
kisgyermekek más intézménybe történő átvezetését, a kisgyermekek befogadását az adott
intézményben, a gyermekközösségben, szülőközösségben és munkahelyi közösségben
egyaránt.
A továbbképzési program zárásának módja:
A továbbképzést követően egy 30 kérdésből álló teszt kitöltése.
Egy helyes válaszért 1 pont adható.
A teszt kitöltése eredményes, ha a válaszok legalább 70%-a helyes, azaz 21 pontot elér a
résztvevő.
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A záróteszt kitöltési időpontja: a továbbképzés utolsó továbbképzési napját követő 10 nap áll
a résztvevők rendelkezésére,
A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma:
16-32
A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
A tanúsítványnak formai szempontból meg kell felelnie a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 6.§
(11) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
A továbbképzésen való aktív részvétel a minimum kötelező részvételt figyelembe véve és a
záró feladatok minimum megfelelt minősítéssel való teljesítése.
A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:
Tanúsítvány
A továbbképzés szakvizsgába nem számítható be.
A továbbképzési program főbb tematikai egységei:
1. Autizmus spektrum zavar (ASZ) elméleti alapok
2. A beavatkozás alapjai
3. A kommunikációs készségek fejlesztése
4. Társas készségek fejlesztésének alapjai
5. Viselkedésproblémák megközelítése
6. Önállóság és önkiszolgálás kérdései
7. Családok és az intézményrendszer
8. Összegzés, a továbbképzés tapasztalatainak közös megbeszélése

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.
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