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időpont helyszín időtartam tananyagegység neve oktató 

2019.08.21. 

8 tanóra 

Gödöllő 

8.00 – 8.30 Regisztráció 
Felnőttképzési 

csoport  

8.30 – 10.00 

szünet 

10.15 – 11.45 

 

ebédszünet 

(11.45 – 12.15) 

 

12.15 - 13.45 

szünet 

14.00 – 15.30 

- Tapasztalatok. Az autista 

gyermeket nevelő családok 

helyzete I. (2) 

- Az autista gyermeket nevelő 

családok helyzete II. (2) 

- Elméleti alapok I. Fogalmak, okok 

és háttér, komorbiditás. (2) 

- Elméleti alapok II. A szociális 

kommunikáció eltérései. (2) 

dr. Simó Judit 

 2019.08.22. 

8 tanóra 

8.30 – 10.00 

szünet 

10.15 – 11.45 

 

ebédszünet 

(11.45 – 12.15) 

 

12.15 - 13.45 

szünet 

14.00 – 15.30 

- Elméleti alapok III. A rugalmas 

gondolkodás és viselkedésszervezés 

eltérései. A szenzoros 

ingerfeldolgozás eltérései. (2) 

- Elméleti alapok IV. Milyen 

autizmussal élni? Hogyan és miért 

észlelik dolgozzák fel az 

információkat autizmussal élő 

emberek? (2) 

- Elméleti alapok IV. Milyen 

autizmussal élni? Hogyan és miért 

észlelik dolgozzák fel az 

információkat autizmussal élő 

emberek? (2) 

- Autizmus és viselkedés. Felismerés, 

diagnosztika. (2) 

dr. Simó Judit 
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időpont helyszín időtartam tananyagegység neve oktató 

 2019.08.23. 

8 tanóra 

8.30 – 10.00 

szünet 

10.15 – 11.45 

 

ebédszünet 

(11.45 – 12.15) 

 

12.15 - 13.45 

szünet 

14.00 – 15.30 

- A komplex támogatás 

megközelítési szemlélete, alapelvei. 

(2) 

- A megfigyelés és a felmérés elvei, 

eszközei. (2) 

- A protetikus környezet fogalma, 

eszközei, az autizmus-barát 

környezet I. (2) 

- A protetikus környezet fogalma, 

eszközei, az autizmus-barát 

környezet II. (2) 

Rácz Zsuzsa 

 2019.08.24. 

7 tanóra 

8.30 – 10.00 

szünet 

10.15 – 11.45 

 

ebédszünet 

(11.45 – 12.15) 

 

12.15 – 14.30 

- A kommunikáció jellemzői, a 

megfigyelés és felmérés módszerei. 

(2) 

- A kommunikációs készségek 

fejlesztése I. (2) 

- A kommunikációs készségek 

fejlesztése II. (3) 

Rácz Zsuzsa 

2019.08.28. 

7 tanóra 

Salgótarján 

8.30 – 10.00 

szünet 

10.15 – 11.45 

 

ebédszünet 

(11.45 – 12.15) 

 

12.15 - 14.30 

- Játék és szociális fejlődés. A játék 

megfigyelése. (2) 

- A szociális készségek fejlsztése I. (2) 

- A szociális készségek fejlsztése II. (3) 

Szabó 

Mariann 

2019.08.29. 

8 tanóra 

8.30 – 10.00 

szünet 

10.15 – 11.45 

 

ebédszünet 

(11.45 – 12.15) 

 

12.15 - 13.45 

szünet 

14.00 – 15.30 

- Kortárskapcsolatok, csoportos 

helyzetek. (2) 

- Viselkedésproblémák háttere, 

megértése, a viselkedés 

megfigyelése I. (2) 

- Viselkedésproblémák háttere, 

megértése, a viselkedés 

megfigyelése II. (2) 

- Viselkedésproblémák megelőzése 

és kezelése. (2) 

Szabó 

Mariann 
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időpont helyszín időtartam tananyagegység neve oktató 

2019.08.30. 

8 tanóra 

8.30 – 10.00 

szünet 

10.15 – 11.45 

 

ebédszünet 

(11.45 – 12.15) 

 

12.15 - 13.45 

szünet 

14.00 – 15.30 

- Önkiszolgálás, önállóság 

kialakításának a támogatása - 

háttér I. (2) 

- Önkiszolgálás, önállóság 

kialakításának a támogatása – a 

fejlsztés eszközei II. (2) 

- Önkiszolgálás, önállóság – 

esetbemutatás (2) 

- A családoknak nyújtott 

támogatások, szolgáltatások (2) 

Dévai Zita 

2019.08.31. 

7 tanóra 

8.30 – 10.00 

szünet 

10.15 – 11.45 

 

ebédszünet 

(11.45 – 12.15) 

 

12.15 - 14.30 

- Az ellátórendszer, a diagnosztikai 

rendszer és az érdekvédelem. (2) 

- Integráció a gyakorlatban. (2) 

- Összegzés. (3) 

Dévai Zita 
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