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 2011- 

tana rsege d ELTE Ba rczi Guszta v Gyó gypedagó giai Kar; Atipikus Viselkede s e s Kógní ció  

Gyó gypedagó giai Inte zet (ATIVIK); 2019. szeptember – 2020. ma jus: ATIVIK Inte zet megbí zótt 

inte zetigazgató -helyettes. Teve kenyse geK óktata s BA szinten, valamint pósztgradua lis 

ke pze sben, kutata s-fejleszte s, tananyagók, ke pze si prógramók kidólgóza sa, akkredita ció s 

eló ke szí te se, szakdólgózatók vezete se, gyakórlatók szerveze se, szuperví zió ja. 

 

1994. - 

pedagó giai asszisztens, majd 2003-tó l tana r az Autizmus Alapí tva ny A ltala nós Iskóla ja ban. 

2011-tó l az Autizmus Alapí tva ny ó sztó ndí jas munkata rsa. Feladatók: kó zvetlen óktató i neveló i 

munka, csópórtvezete s, szuperví zió , szu ló i e s szakember-kónzulta ció k vezete se; szakmai 

prójektek kóórdina ció ja, aktí v re szve tel a kutata sókban, szakemberke pze s: elme leti e s 

gyakórlatórienta lt kurzusók e s tre ningek kidólgóza sa e s re szve tel a megtarta sukban, 

szuperví zió , egye b szake rtó i feladatók ella ta sa, aktí v re szve tel az Autizmus Alapí tva ny 

Mó dszertani Kó zpóntja nak e lete ben. 

 

1992-1993 góndózó nó , gyermekfelu gyeló , A ltala nós Iskóla e s Dia kótthón, Budapest, 

Dió szeghy Sa muel utca H-1098 Feladatók: hetes iskólai ella ta sban re szesu ló , illetve a llami 

góndózótt e rtelmi fógyate kós gyermekek mindennapi teve kenyse geinek segí te se, ó na lló sa gra 

nevele se, góndóza sa. 

TANULMÁNYOK  VÉGZETTSÉG/KÉPESÍTÉS 

2011- ELTE PPK Neveléstudómányi Dótóri Iskóla, gyógypedagógia prógram, dóktóri képzés 

(2013-abszólutórium) 

2002-2003 pedagógia szakós bölcsész és tanár, DE-BTK-ELTE BTK, pedagógia szak, 

mesterképzés 

1997-2003 pedagógia szakós nevelőtanár, fejlesztő pedagógia szakirány EKTF, BA képzés 

 

 

1994 Autizmussal élő gyermekek célzótt pedagógiai ellátásának elméleti és gyakórlati 

alapjai, Autizmus Alapítvány, akkreditált pedagógustóvábbképzés 

1996-1997  Advanced Cerificate in Education, Special Education: Autism - Autizmussal élő 

gyermekek célzótt pedagógiai ellátásának elméleti és gyakórlati alapjai. Theo 

Peeters, Opleidingscentrum Autisme (Belgium), tanárképző kurzus 

1998 Autisztikus gyermekek kómplex, speciális ellátásának elvei és módszertana, Autizmus 

Alapítvány (CEECA) 200 órás tanártóvábbképzés 

2004 Alternatív és augmentatív kómmunikáció óktatása, alkalmazása, BLISS Alapítvány, 

akkreditált tanártóvábbképzés 

2005 Autizmus spektrumzavarral élő serdülők-fiatalók ellátása. Theo Peeters 

(Opleidingscentrum Autisme, Belgium) módszertani képzés.   

2006 Autizmus és felnőttkór. Theo Peeters (Opleidingscentrum Autisme, Belgium) 

trénerképzés 

2015- The Picture Exchange Communication System –Level 1. Módszertani képzés, Pyramid 

Educational Consultants, UK 
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FONTOSABB 

(FELSŐ)OKTATÁSI, 

GYAKORLATI ÉS 

KUTATÁSI 

TAPASZTALAT 

 25 e ves tapasztalat szakemberek ke pze sben – va ltózatós idó tartamu  e s ce lcsópórtu  

ke pze seken, tananyagók fejleszte se, ke pze sek, tre ningek, wórkshópók e s webina riumók 

kidólgóza sa e s megvaló sí ta sa. Digita lis e s e-learning tananyagók ke szí te se. 

Felsó óktata sban óktatótt fó bb te makó ró k: kómmunika ció -fejleszte s autizmusban; autizmus-

bara t, prótetikus kó rnyezet kialakí ta sa, pedagó giai felme re s e s terveze s, augmentatí v e s 

alternatí v kómmunika ció . 

Gyakórlati szakemberke nt 1992 ó ta dólgózik egyu tt autizmussal e ló  

gyermekekkel/felnó ttekkel, csala djaikkal e s szakemberekkel az autizmus teljes spektruma n. 

Gyakórlatót szerzett egye ni e s csópórtós fejleszte sben/ta mógata sban, integra ció  

eló segí te se ben. Jelentó s szu ló -kónzulta ció s e s szu ló csópórt-vezete si tapasztalattal is 

rendelkezik. 

Fő kutatási területek:  

• kómmunika ció  fejleszte se autizmusban, kiemelkedó en a kómplex kómmunika ció s 

ige nyu  szeme lyek ta mógata sa e s az AAK te makó re. 

• vizua lis ta mógata s e s digita lis vizua lis ta mógata s autizmusban 

Fontosabb kutatási projektek: 

• Euró pai Bizóttsa g, Córdis kutata si prógram (FP7.7.22d. Challenge 7: ICT fór 

Independent Living and Inclusión.) ’HANDS: Helping Autism_diagnósed Teenageers tó 

Navigate and Develóp Sócially’ Próject. Grant nr. 224216. Prójekt kóórdina tór: Próf. 

Peter Øhrstrøm, Aalbórg University 

• TA MOP-5.4.5-11/1 a fizikai e s infókómmunika ció s akada lymentesí te s szakmai 

tuda sa nak kialakí ta sa. ’Autizmus-szempóntu  infókómmunika ció s akada lymentesí te s’ 

• DAAD kutata si prógram: ELTE BGGYK e s Carl Vón Ossietzky Universitat Oldenburg 

Egyetem nemzetkó zi DAAD kutata si prójektje. (2013-14) ’Nem, vagy alig besze ló  

tanuló k integra ció ja t ta mógató  e s ga tló  te nyezó k’. Prójekt kóórdina tór: Andrea Erde lyi. 

Carl Vón Ossietzky Universitat  

• Saja tós nevele si ige nyu  gyerekek integra ció ja (Szakszólga latók fejleszte se) - TA MOP-

3.4.2.B-12-2012-0001. ’Babzsa k Fejlesztó  Prógram – kiscsópórtós fejlesztó  prógram 

e s eszkó zrendszer fejleszte si eredme nyesse ge nek vizsga lata e s tóva bbfejleszte se’. Az 

Autizmus Alapí tva ny kutata s-fejleszte si prójektje. 

• EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 Mónta zs Prójekt. ’Kómmunika ció jukban 

akada lyózóttak munkacsópórt’. Prójektvezetó : Tó th Mó nika 

• MTA-ELTE Autizmus Szakmó dszertani Kutató csópórt”- Autizmus spektrum zavarral 

e ló  gyermekek e s szu leik pszichóló giai jó lle te e s ta rsadalmi integra ció ja. Te mavezetó : 

Dr. Gyó ri Mikló s 

• A DATA – Digita lis Autónó mia-Ta mógata s az Autizmus Spektrumón prójekt – EFOP-

1.1.5-17-2017-00007. Az AOSZ-ELTE kónzórcium prójektje. 

FONTOSABB 

TÁRSADALMI 

SZEREPVÁLLALÁSOK, 

KÖZÉLETI 

TEVÉKENYSÉG 

 Autizmus Szakmai Egyesu let – elnó kse gi tag 
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