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Autizmussal élő gyermekek és tanulók 
inkluzív nevelésének-oktatásának alapjai 

 
T Á J É K O Z T A T Ó 

 

A 30 órás akkreditált tanfolyamot az autizmussal élő gyermekpopuláció 
ellátásában résztvevő, valamilyen pedagógiai végzettséggel rendelkező 
kollégáknak terveztük. A képzés – az alapozó tanfolyamhoz hasonló 
elméleti háttéren túl – főként az integráltan nevelődő gyermekekre 
koncentrál. 
A képzés célja, hogy a hallgatók korszerű jogi és szakmai ismeretekre 
tegyenek szert az autizmussal élő gyermekek, tanulók speciális oktatási-
nevelési szükségleteivel kapcsolatban. A továbbképzés során ismerjék meg 
és előzetes tapasztalataikba integrálva alkalmazzák a sikeres integrációhoz, 
inklúzióhoz szükséges sérülés-specifikus mérési és tanítási stratégiákat. 
Fontos, hogy az autizmussal diagnosztizált gyermekek számának 
növekedésével párhuzamosan a szakemberek is rendelkezzenek sérülés-
specifikus elméleti ismeretekkel és gyakorlati stratégiákkal. 
Különösen ajánlható a kurzus többségi intézményben dolgozók számára, 
de hasznos lehet a gyógypedagógia intézményrendszerében dolgozó, de a 
szakterületen kevéssé tájékozott kollégák számára is.  
A hallgatók megismerik az autizmus spektrum zavar fogalmát és a fejlődési 
zavarral kapcsolatos alapvető, korszerű tudományos tényeket. A 
gyakorlatközpontú képzés során a hallgatók saját élményű tapasztalatot 
szereznek az autizmussal élő gyermekek sajátos kognitív stílusáról, 
kommunikációs és társas nehézségeiről, speciális szükségleteiről. A 
hallgatók megismerik és előzetes tapasztalataikba integrálják azokat a 
pedagógiai stratégiákat, amelyek a sikeres integrációhoz, inklúzióhoz 
szükségesek. A kurzus ismereteket nyújt a hazai és nemzetközi jogi és 
intézményes háttérről. Felkészíti a hallgatókat arra, hogy ismereteik és 
probléma érzékeny szemléletmódjuk birtokában szakszerűen működjenek 
együtt különböző partnerekkel.  
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A képzés típusa:  akkreditált tanfolyam 
Engedélyszám:  409/8/2022 
Időtartam:   30 óra  
A vizsga típusa:  teszt 
A tanfolyam díja:  55.000,-Ft/fő 
A fizetés módja:  átutalással előre, illetve a helyszínen készpénzben 
Számlaszámunk:  10300002-20327589-70073285 
Forma: Személyes jelenléti és online formában egyaránt szervezzük, 

az aktuális formát a képzés hirdetésénél jelezzük  
Helyszín:   Autizmus Alapítvány 1089 Budapest, Delej u. 24-26. 
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