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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

 

KÉPZÉSI PROGRAM CÍME: Autizmus spektrum zavar témában érzékenyítő program animátor képzés  

KÉPZÉSI PROGRAM ENGEDÉLYSZÁMA: E-001430/2016/D002 

 

A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLJA:  

Olyan animátorok képzése, akik általános iskolák felső tagozatán illetve középiskolában fognak önkéntes 

felvilágosító, interaktív, szemléletformáló munkát végezni.  Ennek a munkának a tartalma az eltérő 

fejlődéssel élő emberek-elsősorban az autizmus spektrum zavarban érintettek- életének megismerésével 

és megértésével, elfogadásával kapcsolatos. A képzési program további célja felkészítés az érzékenyítő 

órák tematikájának összeállításához, az órák során az ismeretszerzést megkönnyítő játékok 

lebonyolításához. 

KÉPZÉSI PROGRAM CÉLCSOPORTJA:  
A program célcsoportját elsősorban azok alkotják, akik autizmussal élő személyek hozzátartozói, vagy a 

területen dolgozó szakemberek, akik kellő előzetes ismerettel rendelkeznek az autizmusról. 

 

KÉPZÉSI PROGRAMBA BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI:  
 

A képzésen való részvétel befejezett középiskolai végzettséget igényel, autizmussal érintett személyek 

hozzátartozói esetén más szakmai végzettség és egészségügyi alkalmassági nem szükséges. Előzetesen 

elvárt ismeretek: írás és olvasás készség a tanfolyam tananyagának feldolgozása végett. Szakemberek 

esetében releváns végzettség szükséges. 

Egyéb feltételek: kitöltött aláírt jelentkezési lap, motivációs levél, valamint adatkezelési nyilatkozat és 

befizetett képzési díj. 

 

KÉPZÉSI PROGRAM ÓRASZÁMA: 30 ÓRA ebből 8 óra elméleti óra, 22 óra gyakorlati óra 

 

KÉPZÉSI PROGRAM VÉGÉRE MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK, ISMERETEK, KÉPESSÉGEK: 

A képzés ismereteket ad az autizmussal kapcsolatban interaktív szemléletformáló animátorórák tartásához 

az általános iskolák felső tagozatán illetve középiskolában tanulók számára: 

 A résztvevők autizmussal kapcsolatos ismereteinek monitorozása,  

 Az animátori tevékenység végzése kereteinek bemutatása, a tevékenység segítése, az etikai 

szempontok megmutatása és szem előtt tartása.  

 Az ismeretátadáshoz szükséges légkör, a bevonódás megteremtésének lehetősége, egyben 

mintaadás 

 A különböző (szociális, szenzoros stb.) érzékenységek hatásának megmutatása, az 

érzékenységekből adódó nehézségek érzékeltetése konkrét feladatokon keresztül, az egymásra 

épülést megtartva, begyakoroltatva. 

 Módszertani segédeszközök az aktivitások tervezéséhez 

 Óratervezés, óravázlat készítése 
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A képzés során megszerezhető kompetenciák: 

 Bizalomteljes, elfogadást segítő légkör megteremtése 

 Az aktív részvétel lehetőségeinek megteremtése 

 Az animátori munka etikai háttere normáinak követése 

 Az animátori munka aktivitásainak használata 

 Animátori óratervezés 

 Kapcsolatteremtő készség 

 Kreativitás, ötletgazdagság 

 Komplex jelzésrendszerek értelmezése 

 Felelősségtudat 

 Segítő kommunikáció alkalmazása konfliktus kezelése önsegítő technikák alkalmazása 

 

A képzési program tananyagegységei: 

 

1. Az autizmusról közérthetően 

2. Érzékenyítő játékok 

3. Animátori feladatok-eszköztár, az érzékenyítő játékok animátori felhasználási lehetőségei 

 

KÉPZÉSI FORMÁJA: CSOPORTOS KÉPZÉS 

 

A KÉPZÉSI PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMA: MAXIMUM 12 FŐ 

 

A KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA:  
Tananyag-egységenként, az adott tananyagegység végén található modulzáró feladatok segítségével értékelik a 

résztvevők munkáját.  

Helyzetgyakorlatok, képzés közbeni szóbeli visszajelzés, modulzáró feladatok a tananyagegységeknél 

részletezetten. A képzés során az oktató folyamatosan figyeli az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazását az 

esetleges újbóli megerősítés érdekében. 

 

 

A KÉPZÉSI PROGRAM ELVÉGZÉSÉRŐL SZÓLÓ IGAZOLÁS FELTÉTELE: 

 

Valamennyi tananyagegység követelményeinek teljesítése, modulzáró vizsgák letétele, a hiányzás 

mértéke nem haladta meg a 20%-ot tananyag-egységenként, és az egész képzésben egyaránt. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Autisták Országos Szövetsége 

 1053 Budapest, Fejér György utca 10. 

Telefon: 06 1 354 1073 

www.aosz.hu 

felnottkepzes@esoember.hu 

Nyilvántartásba vételi szám: E-001430/2016 

 

 

 

 

 

http://www.aosz.hu/
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