Továbbképzési program tájékoztató adatlap
Továbbképzési program címe:
A tanácsadás szerepe, tanácsadói feladatok autista gyermekek és fiatalok inkluzív
nevelésében
Továbbképzési program alapítási engedély száma:
9/146/2018
Továbbképzési program alapítási engedélyének vége:
2023.06.29.
Továbbképzési program célja:
A továbbképzés célja, hogy az autista gyerekek és fiatalok inkluzív oktatását támogató
elméleti és gyakorlati képzést, továbbá tanácsadói kompetencia fejlesztést nyújtsunk az
autizmus szakterületén már felkészült és gyakorlattal rendelkező szakemberek számára.
Továbbképzési program célcsoportja:
Az autizmus területén dolgozó, elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkező
gyógypedagógusok, pedagógusok, elsősorban az utazó gyógypedagógiai feladatokat
ellátó szakemberek, továbbá egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező nevelő és oktató
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott szakemberek, pl.
iskolapszichológusok.
Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:
főiskola
egyetem
szak: pedagógia, gyógypedagógiai, pszichológia, szociálpedagógia, óvodapedagógia,
szociális munka
szakképzettség: 2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről 3. sz. mellékletében foglalt
nevelési-oktatási intézményekben
Képzési program óraszáma:
120
A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:
A résztvevők a képzés során frissítik, bővítik az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos
tudásukat, az új információkat integrálják korábbi tapasztalataikba, különös tekintettel az
együttnevelés autizmus-specifikus kérdéseire a köznevelés intézményeiben. Gazdagítják a
tanácsadással és szakmai kommunikációval kapcsolatos készségeiket, elmélyítik a
kollégákkal és a szülőkkel, családokkal való együttműködés, megfigyelés, visszajelzés terén
szerzett kompetenciájukat.
A továbbképzési program zárásának módja:
A képzés záró ellenőrzési módja: a nem kontakt órák keretében elkészített és beadott 15
feladat (összesen megközelítőleg 25-28 oldal) egyenkénti írásos értékeléséből, továbbá a
hallgató ugyanezen feladatainak - a képzés végén kiadott - összefoglaló értékeléséből áll.
Az egyes feladatok értékelésének szempontjait az alábbiakban részletezzük. Az összefoglaló
értékelés szempontjai: mind a 15 feladat határidőre történő beadása, az előírt
terjedelemben, megfelelt minősítéssel.
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A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma:
15-30
A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
A továbbképzésen való minimum 90%-os részvétel, a továbbképzés záró feladatainak
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. Tudásfrissítés: korszerű ismeretek, kutatási irányok, ellátórendszer
2. Az inkluzív nevelés elméleti és szemléleti háttere
3. A tanácsadói szerep specifikumai. A tanácsadói attitűd, a tanácsadási kapcsolatban
alkalmazott módszerek, eszközök
4. Inklúzió a gyakorlatban – kisgyermekkor
5. Inklúzió a gyakorlatban – iskoláskor
6. Inklúzió a gyakorlatban – középiskola

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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