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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A képzési program címe: Autizmussal élő személyek támogatása a szociális ellátásban
A program engedélyszáma:

T-05-001/2020

A továbbképzési pontérték:

40 pont

A képzési program célja:
Autizmussal élő felnőtteket ellátó szociális intézményben dolgozó, nem-szakember és
szakember személyzet elemi szintű, gyakorlat-centrikus felkészítése az autizmussal élő
felnőttek hatékony és empatikus támogatására.
A képzési program óraszáma: 40 óra (20 elméleti, 20 gyakorlati)
A program indításának és befejezésének tervezett időpontjai:
1. Képzési időpont: 2021.04.19- 2021.04.23. 9:00-16:00
2. Képzési időpont: 2021.04.26- 2021.04.30. 9:00-16:00
A képzési program célcsoportja:
Autizmusban érintett személyekkel foglalkozó, szociális ellátó intézményben dolgozó szociális
szakemberek
A képzés során megszerezhető kompetenciák: a résztvevő




elméleti és gyakorlati alapismereteket szerez az autizmusspektrum fogalomról,
tüneteiről, az autizmusban érintett személyek szükségleteiről, a hatékony támogatás
lehetőségeiről, kiemelt tekintettel a felnőttkorra.
megismeri az autizmus barát környezet kialakításának szempontjait, valamint a stressz
megelőzés és kezelés technikáit
informálódik a segítő személyektől elvárható hatékony és etikus viselkedéséről,
kommunikációs stílusról

A képzési programba való bekapcsolódás feltételei:
A jelentkezési lap hiánytalan kitöltése, visszaküldése, a képzés paramétereinek megismerése,
vállalása.
Jelentkezés módja:
A Felhívásban található online regisztrációs linken

A képzési program tananyagegységei:
1.

Alapvető ismeretek az autizmus spektrum
zavarról
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2. Az autizmus specifikus támogatás módszertana, az alapok
3. Az autizmus specifikus támogatás célterületei
4. Testi, lelki jóllét, érzelmi egyensúly támogatása
5. A tanfolyam zárása

A képzés formája: csoportos online képzés
A képzési programban résztvevők száma:
Képzésenként maximum 25 fő
A képzés sikeres elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 10 % - a.
A szakmai tanfolyam végén online tesztet írnak a résztvevők
A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:
A képzés végén a hallgatók tesztet írnak, mely 20 kérdésből áll. A teszt feleletválasztós.
A képzés elvégzésével megszerezhető minősítések: megfelelt / nem felelt meg
Oktatók:







Őszi Tamásné gyógypedagógus,
Havasi Ágnes tanár,
Nagy Emma fejlesztő pedagógus,
Kiss Gyöngyi fejlesztő pedagógus,
Dankóné Szilágyi Anna gyógypedagógus,
Ecser Mónika gyógypedagógus

A támogatott képzési program az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 kódszámú „DATA: Digitális
autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” elnevezésű projekt keretében valósul meg, a
résztvevők számára ingyenes. További információkat a projektről a data.aosz.hu címen találhat
A képzésről további információ a datakoordinator@esoember.hu címen, illetve a következő
telefonszámon kérhető: +36 30 898 9464
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