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időpont helyszín időtartam 
óra 

sorszáma 
tananyagegység neve oktató 

E Gy 

2019.05.03. 

(8 tanóra) 

Esztergomi 

Montágh 

Imre EGYMI 

2500 

Esztergom, 

Dobogókői 

út 110,  

08.30-09.00 
- 

Regisztráció 
Felnőttképzési 

csoport 

- - 

09.00-10.30 

 

1-2 

Milyen érzés lehet 

„autistának lenni”? Az 

autizmus jellemzői, az 

autizmus megértése, háttér-

információk és az autizmus-

specifikus befogadó iskolai 

környezet 

Jelencsics Bea 

0 2 

10.30-10.45 szünet 

10.45–12.15 

 

3-4 

Milyen érzés lehet 

„autistának lenni”? Az 

autizmus jellemzői, az 

autizmus megértése, háttér-

információk és az autizmus-

specifikus befogadó iskolai 

környezet 

Jelencsics Bea 

2 0 

12.15-13.00 ebédszünet 

13.00–14.30 

 

5-6 Milyen érzés lehet 

„autistának lenni”? Az 

autizmus jellemzői, az 

autizmus megértése, háttér-

információk és az autizmus-

specifikus befogadó iskolai 

környezet 

Jelencsics Bea 

2 0 

14.30-14.45 szünet 

14.45-16.15 

 

7-8 

Milyen érzés lehet 

„autistának lenni”? Az 

autizmus jellemzői, az 

autizmus megértése, háttér-

információk és az autizmus-

specifikus befogadó iskolai 

környezet 

Jelencsics Bea 

0 2 
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időpont helyszín időtartam 
óra 

sorszáma 
tananyagegység neve oktató 

E Gy 

2019.05.04. 

(8 tanóra) 

Esztergomi 

Montágh 

Imre EGYMI 

2500 

Esztergom, 

Dobogókői 

út 110,  

09.00-10.30 

 

9-10 

Milyen érzés lehet 

„autistának lenni”? Az 

autizmus jellemzői, az 

autizmus megértése, háttér-

információk és az autizmus-

specifikus befogadó iskolai 

környezet 

Őszi Tamásné 

1 1 

10.30-10.45 szünet 

10.45–12.15 

 

11-12 

Milyen érzés lehet 

„autistának lenni”? Az 

autizmus jellemzői, az 

autizmus megértése, háttér-

információk és az autizmus-

specifikus befogadó iskolai 

környezet 

Őszi Tamásné 

1 1 

12.15-13.00 ebédszünet 

13.00–14.30 

 

13-14 Milyen érzés lehet 

„autistának lenni”? Az 

autizmus jellemzői, az 

autizmus megértése, háttér-

információk és az autizmus-

specifikus befogadó iskolai 

környezet  

Őszi Tamásné 

1 1 

14.30-14.45 szünet 

14.45-16.15 

 

15-16 

Milyen érzés lehet 

„autistának lenni”? Az 

autizmus jellemzői, az 

autizmus megértése, háttér-

információk és az autizmus-

specifikus befogadó iskolai 

környezet 

Őszi Tamásné 

2 0 

 


