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Képzési felhívás 2016 

Az Autisták Országos Szövetsége képzést hirdet autizmussal élő személyek hozzátartozói, 
és a területen dolgozó szakemberek számára 

Autizmus spektrum zavar témában érzékenyítő program képzésben való részvételre 

A képzés nyilvántartási száma E001430/2016/D002 

A képzés célja: olyan,- az autizmussal élők mellett elkötelezett – animátorok képzése, akik a 
képzés során képessé válnak a 12-18 éves korosztály (általános iskola felső tagozatos és 
középiskolás tanulók) részére interaktív szemléletformáló, érzékenyítő óra megtartására. A 
képzésben részt vevők megismerik az autizmusról való hiteles, de közérthető kommunikáció 
lehetőségeit, az érzékenyítés technikáit, alapvető szakmai és etikai szempontjait. 

A jelentkezőket az ország alábbi területeiről várjuk: 

Baranya, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas megye  

A képzés időtartama: 2016. december 12–13-14, a képzés 30 órás, melynek része 24 kontakt 
óra, és 3-3 óra otthoni feldolgozás 

Megengedett hiányzás:  az adott tanegységek és a teljes óraszám maximum 20%-a 

A képzési díj összege: 10 000 Ft (tízezer forint)  

A képzés tematikai egységei: 
– az autizmusról közérthetően 
– etikai szempontok 
– érzékenyítő játékok a kognitív deficitekre és tünetekre 
– feladatok az eltérő viselkedések értelmezésére 
– animátori feladatok, eszköztár 

A képzés helyszíne: Autizmus Alapítvány, 1089 Budapest, Delej u. 24-26. 

A jelentkezés módja: 
– jelentkezési lap és motivációs levél 
– aláírt szándéknyilatkozat és adatkezelési nyilatkozat 

A kitöltött, aláírt dokumentumokat küldje el a következő címre: 

Elektronikus úton: animator@esoember.hu 
Postai úton: Autisták Országos Szövetsége, Budapest, Fejér György u. 10. 1/3. 

A jelentkezési dokumentumok beérkezésének határideje: 2016. december 5. (hétfő) éjfél 
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Az érvényes jelentkezésről visszaigazolást küldünk e-mailben.  

A jelentkezés nem jelent automatikusan felvételt, a jelentkezők kiválasztásáról szakmai 
szempontok alapján döntünk. 

A képzéssel kapcsolatos kérdésekkel az animátor koordinátorhoz fordulhatnak: 
animator@esoember.hu 

Kérjük, hogy csak a képzésre való kiválasztás után utalja át az 10 000 Ft (tízezer forint) 

képzési díjat az Autisták Országos Szövetsége 18203332-06014620-40010037 számú, az 

FHB banknál vezetett számlájára. A hivatkozás rovatba írja be a nevét, lakcímét és hogy 

Animátor 2016. 
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