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ŐSZI TAMÁSNÉ 

    

FONTOSABB 

SZAKMAI 

TAPASZTALAT, 

MUNKAKÖR 

   

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY KÍSÉRLETI ISKOLÁJA 

1991-2001 gyógypedagógus 

autizmussal élő gyermekek egyéni és kiscsoportos fejlesztése, tanterv-, tananyag- és taneszköz-fejlesztés, 
szakemberképzés 

 

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 

2001-től intézményvezető, folyamatos 

autizmussal élő gyermekek egyéni és kiscsoportos fejlesztése, részvétel szülő- és szakemberképzésben,, a 
munkatársak szakmai tevékenységének koordinálása,egyéb intézményvezetői feladatok, közoktatási szakértői 
feladatok az autizmus területén, autizmussal élő felnőttek egyéni és csoportos fejlesztése 

 

 ELTE BGGYK ATIVIK 

2012-től szaktanár, folyamatos 

oktatói feladatok ellátása BA és posztgraduális autizmus témájú képzésekben, tananyagfejlesztés 

 

 

TANULMÁNYOK   VÉGZETTSÉG/KÉPESÍTÉS 

GYÓ GYPEDAGÓ GUS, MESTERDIPLÓMA 

2012-2014 

ELTE BGGYK 

 GYÓGYPEDAGÓGUS, AUTIZMUS SPEKTRUM PEDAGÓGIÁJA SZAKIRÁNY 

2012-2013  

ELTE BGGYK 

PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA, SZAKÉRTŐ, GYAKORLATVEZETŐ 

2003-2005 

ELTE BGGYK 

TRÉNER 
2005-2006, Autizmus é s félnő ttkőr, Théő Péétérs, Ópléidingscéntrum Autismé, (Bélgium), 
mő dszértani-é s tré nérké pzé s 

 

ADVANCED CERTIFICATE IN SPECIAL EDUCATION: AUTISM 

1995-1996 

Inté zmé ny névé Univérsity őf Birmingham 

, Autizmus pédagő gia ja ké pzé s Ópléidingscéntrum Autismé (Bélgium) 

1996-1997 



Óldal 2 

GYÓGYPEDAGÓGUS,OLIGOFRÉNPEDAGÓGIA, PSZICHOPEDAGÓGIA SZAK 

1985-1989 

Inté zmé ny névé Ba rczi Guszta v Győ gypédagő giai Tana rké pző  Fő iskőla 

 

 

Inté zmé ny névé 

FONTOSABB 

(FELSŐ)OKTATÁ

SI ÉS KUTATÁSI 

TAPASZTALAT 

  KURZUS NEVE, KÉPZÉS NEVE, INTÉZMÉNY 

ELTE BGGYK OKTATOTT TÁRGYAK 

autizmus pédagő gia ja szakira ny(BA) 

• A társas készségek fejlesztése autizmus spektrum zavarokban 

• A társas fejlesztése autizmus spektrum zavarokban a gyakorlatban 

• Együttműködések és társadalmi keretek 

• Iskolai környezet és tananyag adaptációja autizmus spektrum zavarokban 

• Változatos gyakorlatok a tanulási képességek fejlesztésében autizmus spektrum zavarokban 

• Szakpedagógiai gyakorlat 1.,2., 3.  

Autizmus spéktrum pédagő gia ja szakira nyu  tőva bbké pzé si szak: 

• A társas fejlesztése autizmus spektrum zavarokban a gyakorlatban 

• Iskolai környezet és tananyag adaptációja autizmus spektrum zavarokban 

• Változatos gyakorlatok a tanulási képességek fejlesztésében autizmus spektrum zavarokban 

KUTATÁS (PROJEKT) MEGNEVEZÉSE, INTÉZMÉNYI KERETEK 

1991-2001 Autizmus-spécifikus tantérvék féjlészté sé, 10 é vés iskőlai kí sé rlét Autizmus Alapí tva ny 

2008 -2011 HANDS Projekt : részvétel a szoftver hatékonyság-tesztelés módszertanának kidolgozásában, a 

tesztelés koordinációja és szakmai vezetése az Autizmus Alapítvány Iskolájában  

 

2013-2014 résztvevő kutató A sajátos nevelési igényű tanulók szövegértési és matematikai  

kőmpéténcia inak mé ré sé ré alkalmas észkő ző k féjlészté sé TA MÓP-3.1.8-09/1-2010-0004 azőnősí tő  

sza mu  prőjéktbén  

2014-2015 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. „sajátos nevelési igényű gyerekek 

integrációja projekt 

• kédvézmé nyézétt: Autizmus Alapí tva ny 

• cé l: kutata si tévé kénysé g féjlészté sé, hata svizsga lat, Babzsa k Féjlésztő  Prőgram 

•  kutatő , kőőrdina tőr 

2016-2021 MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport (MASZK) tagja: a kutatő csőpőrt 

tagjaké nt ré szvé tél a szakirődalmi kutatő munka ban, pédagő gusha lő zat kié pí té sé, kőőrdina la sa, 

kvantitatí v é s kvalitatí v kutata sban tő rté nő  kő zrému kő dé s, szakmai disszémina ciő ban valő  ré szvé tél 

2018-2019 Óktata s 2030 Tanula studőma nyi Kutatő csőpőrt – szaké rtő ké nt az SNI Ira nyélv (2020) 

autizmussal é lő  tanulő kra vőnatkőző  féjézété nék frissí té sé, mő dszértani aja nla sők kidőlgőza sa 

tő bbsé gi pédagő gusők sza ma ra 

 MUNKAKÖR   a kutatő csőpőrt tagjaké nt ré szvé tél a hata s-é s alkalmazhatő sa gi vizsga latban, 

mő dszértani u tmutatő  é s a pédagő gustőva bbké pzé s kidőlgőza sa ban, ké pzé sék 

mégtarta sa ban,  



Óldal 3 

FONTOSABB 

TÁRSADALMI 

SZEREPVÁLLALÁ

SOK, KÖZÉLETI 

TEVÉKENYSÉG 

  A MAGYE Autizmus Szakőszta lya nak vézétő jéké nt az autizmus téru lété n dőlgőző    

szakémbérék kapcsőlatréndszéré nék a pőla sa 

  Autizmus Szakmai Egyésu lét - élnő k 

  Autista k Órsza gős Sző vétsé gé - szaké rtő i féladatők élla ta sa, ré szvé tél az Órsza gős 

Autizmus Straté gia kialakí ta sa ban, az AÓSZ Eső émbér c. főlyő irata nak 

szérkésztő bizőttsa gi tagja, szérző jé.  

 

PUBLIKÁCIÓS 

LISTA 

  https://vm.mtmt.hu//séarch/slist.php?nwi=1&initéd=1&ty_őn=1&url_őn=1&cité_typé=2&őrdérby=

3D1a&lőcatiőn=mtmt&stn=1&AuthőrID=10031099 

 

 


