Képzési program tájékoztató adatlap
Képzési program címe: Intézményvezetők felkészítése intézményeik autizmus-specifikus
szolgáltatásainak fejlesztésére
Képzési program engedély száma: E-000892/2014/D021
Képzési program célja:
A képzés célja hogy a szolgáltatást nyújtó intézmények vezetői korszerű, alapszintű elméleti és
gyakorlati ismeretekhez jussanak az autizmus spektrum zavarról, az ellátórendszer egyes
pontjairól, ezek specifikumairól, az autista személyek életútjáról, az ellátórendszer egyes
szereplőinek szükségleteiről, továbbá az autista személyek fejlesztésének, támogatá-sának
hatékony módszereiről. Az intézményvezetők a megszerzett ismeretek birtokában képesek
legyenek tudatosabban, szakszerűbben megszervezni és biztosítani az általuk veze-tett
intézmény szolgáltatásait, a megfelelő színvonalú szakmai munka módszertani, tárgyi,
személyi feltételeit, a részt vevő autista emberek és azok családjának speciális szükségleteinek megfelelően.
Képzési program célcsoportja:
A köznevelési, szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeinek vezetői
Képzési programba bekapcsolódási feltétel:
Iskolai előképzettség

felsőfokú végzettség

Szakmai előképzettség

nem szükséges

Egészségügyi alkalmassági
követelmények

nincs

Előírt gyakorlat

nincs

Egyéb feltétel(ek)

nincs

Képzési program óraszáma: 8 óra, ebből 4 elméleti óra, 4 gyakorlati óra
Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:
 A képzés végére a résztvevők képessé válnak arra, hogy felmérjék, hogy
intézményükben milyen stratégiai fejlesztéseket, lépéseket kell tenniük ahhoz, hogy
biztosítani tudják az autista emberek speciális szükségleteit.
 A képzésben résztvevők megértik, hogy milyen személyi, tárgyi és módszertani
szükségletet kíván az autizmus specifikus ellátás.
 Birtokában lesznek annak a megértésnek, hogy az autista személyek ellátása milyen
hatással van a szakemberek, és a környezetben élő személyek munkájára.
 Átlátják az autista emberek ellátására szolgáló intézményrendszer sajátosságait és az
ebből fakadó nehézségeket.
A képzési program tananyagegységei
 Autizmus spektrum zavar –elméleti alapok
 Ellátórendszer felépítése a probléma felismerésétől kezdődően, az életút áttekintése.
Sajátosságok, specifikumok
 Az ellátórendszer adott pontján lévő szereplők szükségleteinek a feltérképezése
 Az autizmus-specifikus beavatkozás szemlélete és módszertana
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Képzési program típusa:
csoportos képzés
Képzési programban résztvevők létszáma:
maximum 40 fő

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:
Számonkérések formája

Számonkérések
rendszeressége
Számonkérések tartalma
Megszerezhető minősítések
Megszerezhető
minősítésekhez tartozó
követelményszintek
Sikertelen teljesítés(ek)
következménye(i)

Gyakorlati
tevékenység,
a
programnak
elsősorban
kompetenciafejlesztés a célja. Ez a számonkérés speciális formáját
követeli meg. A hagyományos számonkérési formákkal
ellentétben itt a hangsúly az órák alatti, a tanítási-tanulási
folyamatba épített folyamatos visszacsatolásra, szóban és
gyakorlatban történő feladatok feldolgozására és ezek közös
megbeszélésére épül.
A képzéshez nem tartozik vizsga.
Az órák alatti, a tanítási-tanulási folyamatba épített folyamatos
konzultáció, visszacsatolás, közös megbeszélés.
megfelelt/nem felelt meg
megfelelt: aktív részvétel
nem felelt meg: a megengedett hiányzás mértékét túllépte
Ha a résztvevő a megengedett hiányzás mértékét meghaladta,
részére nem állítható ki a részvételt tanúsító Tanúsítvány.

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
Részvétel követésének
módja

Megengedett hiányzás

A résztvevő a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl.
Kitöltötte az elégedettség mérő kérdőívet, illetve a felnőttképzési
szerződést, amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, úgy a
résztvevő számára kiadható a képzés elvégzéséről szóló
tanúsítvány.
Maximum az összóraszám 10%-a

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 FSZK Nonprofit Kft.
Felnőttképzési Irodáján dolgozó munkatársakkal.
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