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Képzési program tájékoztató adatlap 

 

Képzési program címe: Autizmus 5 lépésben; autizmus-specifikus szülői kompetenciafejlesztés 

 

Képzési program engedély száma: E-000892/2014/D038 

 

Képzési program célja:  

A képzés általános célja az autizmussal élő gyermeket nevelő szülők és gondozó csa-

ládtagok kompetencia fejlesztése, amelyeknek segítségével a résztvevők otthon és a 

mindennapi helyzetekben használható gyakorlati tudásanyagot szerezzenek áttekint-ve az 

autizmussal és az autizmussal élő gyermek fejlesztésével kapcsolatos alapisme-reteket. 

A képzésben résztvevők ezen ismeretek képesek legyenek rendszerben kezelni, szé-lesedjen 

saját gyermekük autizmusára és a kapcsolódó speciális szükségleteire való rálátásuk. 

 

Képzési program célcsoportja:  

Autizmussal élő gyermekeket nevelő szülők, gondozó családtagok 

 

Képzési programba bekapcsolódási feltétel: 

 

Iskolai előképzettség nem kötött iskolai előképzettséghez 

Szakmai előképzettség nem kötött szakmai előképzettséghez 

Egészségügyi alkalmassági 

követelmények 

nem releváns 

Előírt gyakorlat nem releváns 

Egyéb feltétel(ek) - rövid motivációs levél készítése, mely a jelentkező 

gondviseletében vagy gondozásában álló autizmussal élő 

gyermekről ad információkat, előzetes tapasztalatokat 

- szülő/gondviselő nyilatkozata arról, hogy a gyermek 

autizmussal kapcsola-tos diagnózissal rendelkezik 

 

Képzési program óraszáma: 40 óra, ebből 9 elméleti óra, 31 gyakorlati óra 

 

Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: 

 

A résztvevőknek növekszik saját gyermekük/családtagjuk autizmusára és a kapcso-lódó 

speciális szükségleteire való rálátásuk. A résztvevőknek várhatóan növekedni fog a 

megértésük az autista gyermekekkel/fiatalokkal való együttélés kihívásait ille-tően. Növekedni 

fog jártasságuk a protektív  környezet kialakításában, megszervezé-sében, felismerik ebben 

saját szerepüket. Az információk birtokában, a megértés kö-vetkezményeképpen növekedni 

fog a toleranciájuk, elfogadásuk. 

 

A képzési program tananyagegységei 

 

 Tananyagegység neve 
elméleti 

órák 

gyakorlati 

órák 

összes 

óra 

1.  Autizmus specifikus szülői 

kompetenciafejlesztés megalapozása 

4 6 10 
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 Tananyagegység neve 
elméleti 

órák 

gyakorlati 

órák 

összes 

óra 

2.  Autizmus specifikus szülői 

kompetenciafejlesztés a gyakorlatban 

5 25 30 

 Összesen: 9 31 40 

 

Képzési program típusa: 

csoportos képzés 

 

Képzési programban résztvevők létszáma: 

maximum 20 fő 

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása: 

 

A képzési programnak elsősorban kompetenciafejlesztés a célja. Ez a számonkérés speciális 

formáját követeli meg, az órák alatti, a tanítási-tanulási folyamatba épített folyamatos 

visszacsatolást szóban, feladatok feldolgozásával, ezek közös megbeszé-lésével. 

 

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: 

A résztvevő a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl. Kitöltötte az elégedett-ség 

mérő kérdőívet, amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, úgy a résztvevő szá-mára kiadható 

a képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány. 

 

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 

Kérjük, hogy a személyes ügyfélfogadáshoz egyeztessen időpontot az NFSZK Nonprofit Kft. 

Felnőttképzési Irodáján dolgozó munkatársakkal. 

 

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

