
 

 

 

1138 Budapest, Váci út 191. tel: (+36 1) 450 3230; (+36 1) 450 3240 • fax: (+36 1) 450 3235 

e-mail: titkarsag@fszk.hu • http: www.fszk.hu 

Nyilvántartásba vételi szám: E-000892/2014 

ÓRAREND 

 
Képzési kód: 719026/3 

Képzési program címe: Autista diák az iskolában 
Engedély száma: E-000892/2014/D034 

 

 

időpont helyszín időtartam 
óra 

sorszáma 
tananyagegység neve oktató 

E Gy 

2019.06.07. 

(8 tanóra) 

Pest Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Gödöllői 

Tagintézménye 

2100 Gödöllő, 

Dózsa György 

út 69/A 

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 

Simó Judit 

 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 

Simó Judit 

2  

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 

Simó Judit 

2  

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 

Simó Judit 

 2 
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időpont helyszín időtartam 
óra 

sorszáma 
tananyagegység neve oktató 

E Gy 

2019.06.08. 

(8 tanóra) 

Pest Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Gödöllői 

Tagintézménye 

2100 Gödöllő, 

Dózsa György 

út 69/A 

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  

 


