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Autizmussal élő gyermekek 
szociális és kommunikációs készségeinek fejlesztése 

 

 
T Á J É K O Z T A T Ó 

 

A 30 órás akkreditált tanfolyamot az autizmussal élő gyermekpopuláció 

ellátásában résztvevő pedagógiai végzettséggel rendelkező kollégáknak 

terveztük, akik már vettek részt speciális alapképzésen. Az alapozó vagy az 

inkluzív tanfolyam elvégzése után javasolt a részvétel. 

A képzés célja, hogy a hallgatók új, naprakész információkat szerezzenek az 

autizmussal kapcsolatos tudományos kutatások eredményéről, amelyek a 

gyakorlati beavatkozás irányát meghatározzák. A tanfolyam tartalmazza a 

legelterjedtebb autizmus-specifikus beavatkozások ismertetését és 

összehasonlítását. További cél, hogy a hallgatók ismereteket szerezzenek 

az autizmussal élő gyermekek szociális és kommunikációs képességek 

pedagógiai felmérése, valamint a tervezés és a tanítási módszerek 

területén. 

A hallgató megismeri az autizmus spektrum zavar elméleti hátterét, a 

legfrissebb tudományos kutatások eredményeit, a legfrissebb 

szakirodalmak elérhetőségét, a különféle autizmus-specifikus 

módszereket, ezek alapjait és hatásait. Tájékozódik a kommunikációs, 

szociális készségek egyénre szabott pedagógiai felméréséről, egyéni 

fejlesztési terv készítéséről és kivitelezéséről valamint mindezekhez 

szükséges dokumentációs háttér kialakításáról. Szempontokat kap a 

kommunikáció és szociális fejlesztés elősegítése érdekében az egyénre 

szabott autizmus-specifikus fejlesztő eszközök tervezéséhez, 

elkészítéséhez. 
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A képzés típusa:  akkreditált tanfolyam 
Engedélyszám:  408/8/2022 
Időtartam:   30 óra  
A vizsga típusa:  dolgozat 
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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