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ÓRAREND 
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Továbbképzés címe: Autizmus-specifikus mérés-értékelés (PEP-3) a köznevelésben 30 óra 

Alapítási engedély száma: 23/96/2015 

időpont helyszín időtartam tananyagegység neve oktató 

2018. május 04. 

Soproni 

Tankerületi 

Központ 

 

9400 Sopron, 

Bajcsy-

Zsilinszky u. 9. 

9.30 – 10.00 Regisztráció 
Felnőttképzési 

csoport  

10.00 – 11.30 

szünet 

11.45 – 13.15 

ebédszünet 

14.00 – 15.30 

szünet 

15.45 – 17.15 

 

Áttekintés az autizmus spektrum 

zavarokról 

 

Autizmussal élő gyermekek 

felmérése, megismerése 

(diagnosztikus folyamat, a 

fejlesztési terv kialakításának 

folyamata) I-II. 

 

Megfigyelések, 

dokumentumelemzés (kliens 

megismerése, felmérés korábbi 

módszereinek áttekintése) 

 

 

Csepregi András 

2018. május 05. 

Soproni 

Tankerületi 

Központ 

 

9400 Sopron, 

Bajcsy-

Zsilinszky u. 9. 

10.00 – 11.30 

szünet 

11.45 – 13.15 

szünet 

14.00 -15.30 

szünet 

15.45 – 16.30 

 

Autizmus-specifikus felmérések 

gyermekkorban/A felmérések 

kiemelt területe és lehetséges 

módszerei az autizmusban 

 

Informális felmérések a társas és 

kommunikációs képességek 

területén 

 

Informális felmérés a szenzoros 

területen/ A szimbólumszint 

informális felmérése 

 

Az önkiszolgálás és önállóság 

informális felmérése/ A játék és 

szimbolikus gondolkodás 

informális felmérése 

Farkas Gyöngyi  

Karolina 

2018. június 01. 

Soproni 

Tankerületi 

Központ 

 

9400 Sopron, 

Bajcsy-

Zsilinszky u. 9. 

10.00 – 11.30 

szünet 

11.45 – 13.15 

ebédszünet 

14.00 – 15.30 

szünet 

15.45 – 17.15 

 

A PEP-3 felmérés bemutatása: 

legfontosabb jellemzők, egyénre 

szabhatóság  

 

A közvetlen megfigyelés 

területei és feladatai: kognitív-

verbális készségek, receptív 

nyelv, expresszív nyelv 

 

A közvetlen megfigyelés 

Őszi Tamásné 
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területei és feladatai: 

finommotoros fejlődés, 

nagymotoros fejlődés, utánzás 

 

A közvetlen megfigyelés 

területei és feladatai: érzelmek 

kifejezése, szociális reciprocitás, 

repetitív viselkedések 

 

A PEP-3 otthoni megfigyelési 

skálája/A felmérési eredmények 

összesítése, értelmezése 

2018. június 02. 

Soproni 

Tankerületi 

Központ 

 

9400 Sopron, 

Bajcsy-

Zsilinszky u. 9. 

10.00 – 11.30 

szünet 

11.45 – 13.15 

szünet 

14.00 -15.30 

szünet 

15.45 – 16.30 

 

Az egyéni fejlesztési terv 

elkészítésének autizmus-

specifikus szempontjai  

 

Egyéni fejlesztési terv készítése a 

gyakorlatban 

 

Esetbemutatás: felmérés, 

tervezés és kivitelezés és 

eredmények egy autizmussal élő 

gyermek esetében - Zárás 

Ecseri Mónika 

 


