
[Webhely] 

JANOCH LÁSZLÓNÉ 

   

FONTOSABB 

SZAKMAI 

TAPASZTALAT, 

MUNKAKÖR 

 BEOSZTÁS, INTÉZMÉNY NEVE 

GYÓGYPEDAGÓGUS, AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY, BUDAPEST, DELEJ UTCA 24-26. H-  
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1995- jelenleg is  
2000- ig csoportvezető gyógypedagógus: egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozások vezeté-
se, pedagógusok és asszisztensek munkájának koordinálása, ellenőrzése, 
a csoport tanulóival kapcsolatos adminisztratív munka ellátása,  
2000- től diagnosztikus teamben 
munka, mentorálás, tanácsadás, új módszertanok, diagnosztikai eszköz kipróbálása, adaptá-
ciója, az autizmus pedagógiájának  oktatása (tréningek,  workshopok, tanfolyamok kidolgozá
sa és vezétese), szülők, családok szakmai segítése, szupervíziós feladatok ellátása  
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2012- jelenleg is  
kutatás, oktatás, tudományos tevékenység, gyógypedagógia, neveléstudomány, diagnosz-
tika autizmus spektrum területén  
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Advanced Cerificate in Education, Special Education: 
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autizmus pedagógiája szakirány (BA)  
  

 Gyó gypedagó giai pszichóló giai a llapótmegismere s – autizmus spektrum  
 Autizmus-specifikus fejleszte s, ta mógata s mó dszerei e s technika i - 
a viselkede stera pia s ira nyzatbó l ta pla lkózó  pedagó giai mó dszerek  
 Viselkede ses technika k alkalmaza sa a taní ta sban autizmusban  
 Próble ma s viselkede sek megeló ze se e s kezele se autizmus spektrum zavarókban  
 Viselkedés-menedzsment gyakorlata autizmus spektrum zavarokban  
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Autizmus spektrum pedagógiája szakirányú tóvábbképzési szak:  
  

 Gyó gypedagó giai pszichóló giai a llapótmegismere s – autizmus spektrum  
 Autizmus-specifikus fejleszte s, ta mógata s mó dszerei e s technika i - 
a viselkede stera pia s ira nyzatbó l ta pla lkózó  pedagó giai mó dszerek  
 Viselkede ses technika k alkalmaza sa a taní ta sban autizmusban  
 Próble ma s viselkede sek megeló ze se e s kezele se autizmus spektrum zavarókban  
 Viselkede s-menedzsment gyakórlata autizmus spektrum zavarókban 

 
 

 
 

MASZK MUNKAKÖR  A MASZK Kutatásón belüli főbb feladatok rövid jellemzése a kutatócsópórt tagja-
ként részvétel a szakirodalmi kutatómunkában, kvantitatív 
és kvalitatív kutatásban történő közreműködés, szakmai disszeminációban való részvétel  
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 Re szve tel a MAGyE Autizmus Szakószta lya nak munka ja ban. 
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