Képzési program tájékoztató adatlap
Képzési program címe: Autizmus és felnőttkor
Képzési program engedély száma: E-000892/2014/D033
Képzési program célja:
Az alapszintű felkészítő program célja a felnőttkorú autista embereket ellátó szakemberek
érzékenyítése, informálása, alapszintű felkészítése autista felnőttek befogadására, ellátására.
Cél az autizmus szempontú ellátás szemléleti kereteinek kialakítása. Cél, hogy a képzésen
résztvevők jussanak korszerű, alapszintű elméleti és gyakorlati ismeretekhez, információkhoz az
autizmus spektrum zavarról, továbbá az autista felnőttek ellátásának hatékony módszereiről.
Az ellátásban résztvevő szakemberek a megszerzett ismeretek birtokában legyenek képesek
tudatosabban részt venni az autista felnőttek speciális szükségleteinek kielégítésében, fizikai
és személyi környezetük alapszintű adaptálásában. Ismerjék meg alapvető szinten az autista
felnőttek és családjaik szükségleteit, a team munka és együttműködés szükségességét.
Képzési program célcsoportja:
A szociális intézményrendszerben, köznevelési intézményekben, a foglalkoztatás területén
dolgozó szakemberek, munkatársak.
Képzési programba bekapcsolódási feltétel:
Iskolai előképzettség

legalább középfokú végzettség

Szakmai előképzettség

nem kötött szakmai előképzettséghez

Egészségügyi alkalmassági
követelmények

nem releváns

Előírt gyakorlat

-

Egyéb feltétel(ek)

-

Képzési program óraszáma: 16 óra, ebből 9 elméleti óra, 7 gyakorlati óra
Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:
A továbbképzés végére a résztvevő képes felismerni és beazonosítani, értelmezni azokat a
kérdéseket, kihívásokat, melyeket az autista felnőtt ellátásával, megsegítésével kapcsolatban
tapasztal. Képes az autista felnőtt korábbi ellátásával kapcsolatos szakvéleményeket,
felmérési eredményeket értelmezni, az autista ember befogadását előkészíteni.
Képes az adott szolgáltatási típusban a felnőtt autista ember boldogulásának,
illeszkedésének érdekében néhány alapvető módszert alkalmazni, amelyekkel a speciális
szükségletek kielégíthetők, kezelhetők.
A résztvevők képesek felismerni az autizmus környezetre való hatását, az érzékenyítő
programok szükségességét, elérhetőségét, a bántalmazás megelőzésének a lehetőségeit,
továbbá fel tudja tárni a további információszerzés, és támogatás lehetséges forrásait.
A képzési program tananyagegységei
1. Autizmus és felnőttkor; jellemzők, előzmények, stresszmentes környezet kialakításának
elmélete és gyakorlata
Képzési program típusa:
csoportos képzés
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Képzési programban résztvevők létszáma:
maximum 20 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)

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 megbeszélésével.
A képzéshez nem tartozik vizsga.
Az órák alatti, a tanítási-tanulási folyamatba épített folyamatos
konzultáció, visszacsatolás, közös megbeszélés.
megfelelt vagy 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 igazoló Tanúsítvány.

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

A résztvevő a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl.
Kitöltötte az elégedettség mérő kérdőívet, amennyiben ezek a
feltételek teljesülnek, úgy a résztvevő számára kiadható a képzés
elvégzéséről szóló tanúsítvány.

Megengedett hiányzás

Maximum az összóraszám 10%-a, maximum 1 óra

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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