
SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

ANIMÁTOROK SZÁMÁRA 

 

Az Autisták Országos Szövetsége 2010 szeptemberében indította el „Utazás az autizmus körül” – 

Lehet-e autista gyerek a padtársam című programját. Az órák célja az autizmussal élő populáció 

nehézségeinek bemutatása, érzékeltetése saját élményű aktivitásokon keresztül, ezáltal segítve az 

autizmussal élő társaikkal kapcsolatos pozitív szemlélet és viszonyulás formálódását, az irántuk érzett 

tolerancia és elfogadás növelését, az érintett tanulók inklúzióját.  

Jelenleg 30 felkészített animátorunk dolgozik az ország egész területén, akik részben autizmussal élő 

személyek hozzátartozói, részben a területen dolgozó szakemberek. 

A felkészített animátorok a 12-18 éves korosztály (általános iskola felső tagozatos és középiskolás 

tanulók) részére tarthatnak szemléletformáló, érzékenyítő órát. A kidolgozott animátori program 

életkorban felfelé (pl. felnőttek, tantestület) adaptálható, de a 12 évnél fiatalabb korosztály számára 

nem alkalmazható! A program tematikáját az Autizmus Alapítvány által kidolgozott - képzéshez 

kapcsolódó - „Ismeretterjesztő osztályfőnöki órák az autizmus spektrumról – Érzékenyítő program – 

kézikönyv animátorok számára” című dokumentum határozza meg, ettől eltérni nem tanácsos.  

Az érzékenyítő óra keretében az animátor a fenti program szerint 45, illetve 2x45 perces tanórákon, 

interaktív formában végzi az jelzett korosztály érzékenyítését. A kézikönyv következetes használata 

biztosítja az egységességet az animátori hálózat munkájában.  

Az animátor feladatai:  

 Megkeresésre (AOSZ és/vagy az oktatási intézmény) felveszi a kapcsolatot az iskolával 
(szükséges információk begyűjtése, Kézikönyv 6-7. oldal) 

 szemléletformáló óra tervezése a Kézikönyv és a beszerzett információk alapján (Kézikönyv 6-
7. oldal) 

 a szemléletformáló óra megtartása (45 illetve 90 perces óra/ alkalom), párban vagy egyedül 

 Elkészíti a szükséges dokumentációt és megküldi az AOSZ részére (teljesítésigazolás, jelenléti 
ív, beszámoló) 

 Rendszeresen részt vesz a szupervíziókon és az éves találkozón 
 

 Kompetenciahatárok:  

 az animátori óráknak nem célja az esetlegesen fennálló sajátélmény részletes taglalása, mivel 
egy ilyen mélységű megosztás nehezen kezelhető irányba tolná az óra fókuszát kockáztatva 
az óra eredeti céljának (ismeretterjesztés) megvalósulását 

 az animátornak joga és kötelessége annak felmérése, hogy egy kérdésre, kommentre, 
felvetődő problémára saját szerepe szerint reagáljon. Ha a válaszadás kívül esik szerepén, 
feladatkörén, azt megfelelő módon, finoman elhárítja.  

 Az animátornak nem feladata a látókörébe kerülő érintettek ellátása, vagy az ellátásukkal 
kapcsolatos kérdések megválaszolás (pl.: tanácsadás). Ilyen irányú törekvésekkor minden 
esetben az ellátórendszerbe irányítja a partnereket. Az animátor animátori szerepében akkor 
sem végezhet ilyen irányú tanácsadást, ha egyébként autizmus-specifikus szakmai 
kompetenciái azt lehetővé tennék. Az animátor-hálózat munkájában egyik legfőbb alapelv az 
egységesség biztosítása.  



 a vezető dokumentumok az animátor képzési anyagok és azok mellékletei: Ismeretterjesztő 
osztályfőnöki órák az autizmus spektrumról Érzékenyítő Program kézikönyv animátoroknak – 
AOSZ- Autizmus Alapítvány 2015  

  

A szerződés módja, tartalma:   

Az előzetes nyilatkozat nyomán az AOSZ szerződést köt az animátorokkal és a szerződésben foglalt 

éves animátori óra megtartása, valamint az ehhez kapcsolódó beszámoló és adminisztráció elkészítése 

mellett (évi 2x3 alkalom) kötelező részt venni az évente 1 alkalommal tartott szupervízión és évente 3-

4 alkalommal az esetmegbeszéléseken, animátori találkozón. A szerződés 1 évre szól.  

Az újonnan végzett animátorok vállalják, hogy a képzés után 3 alkalommal önkéntesen 

szemléletformáló órát tartanak az előre egyeztetett intézményben. 

Az animátoróra díjazása: 5000 Ft /alkalom. Alkalom: 1 osztály érzékenyítése, függetlenül attól, hogy az 

1x45, vagy 2x45 percben történik az animátor vállalása, saját döntése alapján.  

A fentiek ismerete és elfogadása mellett vállalandó animátori aktív tevékenység szándéka esetén 

kérjük, küldje vissza a kitöltött szándéknyilatkozatot.  Ezt követően kerülhet sor a szerződéskötésre.  A 

szerződés 1 évre szól. Évente megújítható, a kötelezettségek teljesítése, és a további vállalások 

függvényében. 

A szándéknyilatkozatok visszaküldésének határideje: 2016. december 5. (hétfő) éjfél 

2016. november 17. 

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

Alulírott …………………….………………………..................... (anyja neve: …………………………………………………….., 

lakcím: ………………………………………………………) a fent leírtak ismeretében vállalom, hogy az Autisták 

Országos Szövetsége megbízásából „Utazás az autizmus körül - Lehet-e autista gyerek a padtársam” 

programban animátori feladatokat látok el 2017. évben. 

 

 Dátum: 2016. ………………………………………                           

 

 

 

 

 

    ……………………………………………………….. 

      Aláírás 


