Továbbképzési program tájékoztató adatlap
Továbbképzés címe:
Autizmus-specifikus egészségnevelés curriculum alkalmazása
A továbbképzés engedély száma:
T-05-020/2019
A továbbképzés engedélyének érvényessége:
2022.09.30.
Továbbképzés program típusa:
Szabadon választható szakmai tanfolyam
Továbbképzési program célja:
A továbbképzés célja az autizmussal élő személyek egészségközpontú ellátásának komplex
megismerése és gyakorlati alkalmazása
Továbbképzési program óraszáma:
30 óra
Továbbképzés teljesítésének feltételei:
Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 10 % - a.
Minimum és maximum létszám:
12-20 fő
A továbbképzés célcsoportja:
Ellátási terület szerint:
1. Étkeztetés
2. Házi segítségnyújtás
3. Családsegítés
5. Pszichiátriai betegek otthona
6. Szenvedélybetegek otthona
7. Fogyatékos személyek otthona
9. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
10. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
11. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
14. Gondozási központ
15. Fogyatékosok nappali intézménye
16. Szenvedélybetegek nappali intézménye
17. Pszichiátriai betegek nappali intézménye
20. Fogyatékosok gondozóháza
21. Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
25. Fogyatékos személyek lakóotthona
26. Gyermekjóléti szolgálat
33. Nevelőszülői hálózat
34. Javítóintézet
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Munkahelyen betöltött funkció szerint
1. Szakgoldozó
2. Középvezető
3. Magasabb vezető
4. Tanácsadó
A továbbképzés egységei:
1. Az Autizmus Spektrum Állapot jellemzői
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2. Az ÖTVEN oktatási program ismertetése és használata autizmussal élő tanulók számára
3. AZ ÖTVEN témái, tanegységei
A továbbképzési program tartalmának részletes kifejtése:
A képzés tematikái és módszerei a szakembereket abban segítik, hogy személyre szabottan
segítsék az autizmussal élő személyek önismeretének, önállóságának, társas készségeinek és a
környezetéről való tudásának fejlődését. A tananyag mindezeket tíz témakörben foglalja
össze, koncentrikusan felépített információk, ismeretek rendszerében a teljes életút mentén.
A képzésre elsősorban olyan szakemberek, segítők bekapcsolódása javasolt, akik már
rendelkeznek alapismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal az autizmus spektrum zavarok
területén.
Módszerek tekintetében a résztvevők prezentációval kísért interaktív előadásokat hallgatnak
meg és csoportos feladatokban vesznek részt. A tananyag alapjául szolgáló ÖTVEN program
témaköreinek autizmussal élő személyek számára történő adaptálásának módszereit,
megoldásait csoportos és kiscsoportos feladatokban sajátítják el.
A program témakörei:
1. Én és a külsőm
2. Én és a személyiségem
3. Én és a Testem
4. Én és az érzelmeim
5. Én és a viselkedésem
6. Én és a kapcsolataim
7. Én és a nemiségem
8. A biztonságom és egészségem megőrzése
9. Én és mások: különbözőségek, Én és mások: Autizmus
10. Én és az önállóságom
Ellenőrzés értékelés módja, gyakorisága:
A résztvevők a gyakorlati módszerek végén szóbeli oktatói visszajelzést kapnak, majd a képzés
végén egy 20 kérdésből álló tesztet végeznek el, melyet közös megbeszéléssel értékelnek.
A képzés gyakorlati módszereit (esettanulmány feldolgozása és tervezés) közös értékelés és
oktatói visszacsatolás kíséri. A záró ellenőrzés feleletválasztós teszt formájában valósul meg: 20
kérdés (15 helyes válasz esetén sikeres a képzés teljesítése), közös értékelés. A szakmai
tanfolyam sikeres zárásához szükséges a teszt 75%-os helyes kitöltése
A teszt értékelési szempontjai a következők:
- autizmus-specifikus egészségnevelés témái, program témakörei
- felmérés szempontjai
- autizmus-specifikus megközelítés elemei
- fő témák tartalmi ismerete
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) 450-3238
Fax: (1) 450-3235
E-mail : felnottkepzes@nfszk.hu
Web: http://fszk.hu
Kérjük, hogy a személyes ügyfélfogadáshoz egyeztessen időpontot az NFSZK Nonprofit Kft.
Felnőttképzési Irodáján dolgozó munkatársakkal.
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