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 Mesteroktató | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai Kar Atipikus 

Kogníció és Viselkedés Intézet | 2017. augusztustól 

Oktata si teve kenyse gek (Korai fejleszte s autizmus spektrum zavarokban, Autizmus-specifikus 

fejleszte s, ta mogata s alapjai, Viselkede ses technika k alkalmaza sa a taní ta sban autizmusban, 

Koragyermekkori intervencio  elme lete, az elte ro  fejlo de smenet korai markerei, Pedago giai 

terveze s, e rte kele s, kiviteleze s, Bevezete s az autizmus spektrum pedago gia ja ba 

logope dusoknak) 

Gyakorlatok szerveze se, szakmai koordina la sa; Szakdolgozat te mavezete se; egye b oktato i 

teve kenyse gek 

MTA-ELTE Autizmus Szakmo dszertani Kutato csoport munka ja ban kutato i teve kenyse gek 

(Csillagbusz Inklu zio s Intervencio s Program kidolgoza sa ban valo  re szve tel, DATA projektben 

valo  re szve tel) 

Szakvizsgázott gyógypedagógus | 2017. szeptembertől 

Saja tos nevele si ige nyu  0-6 e ves gyermekek e s csala djaik komplex koragyermekkori 

intervencio ja. Egye ni e s kiscsoportos autizmus specifikus fejleszte s, szu lo eduka cio  e s integra lo  

inte zme nyekben szakmai konzulta cio  (bo lcso de, o voda, iskola szí ntereken) biztosí ta sa 

TANULMÁNYOK  2015. szeptember – 2017. ju nius Eo tvo s Lora nd Tudoma nyegyetem Ba rczi Guszta v 

Gyo gypedago giai Kar, Budapest Gyo gypedago gus mesterke pze s, gyo gypedago giai tera pia 

szakira ny 

2014. szeptember – 2015. ju lius Eo tvo s Lora nd Tudoma nyegyetem Ba rczi Guszta v 

Gyo gypedago giai Kar, Budapest Gyo gypedago gus szakvizsga (gyo gypedago giai szakteru leten) 

2013. szeptember – 2015. janua r Eo tvo s Lora nd Tudoma nyegyetem Ba rczi Guszta v 

Gyo gypedago giai Kar, Budapest Gyo gypedago gus – Autizmus spektrum zavarok pedago gia ja 

szakira nyon (szakira nyu  tova bbke pze s) 

2007. szeptember – 2011. ju lius Eo tvo s Lora nd Tudoma nyegyetem Ba rczi Guszta v 

Gyo gypedago giai Kar, Budapest Gyo gypedago gus – E rtelmileg akada lyozottak pedago gia ja 

szakira nyon (BA diploma) 

FONTOSABB 

(FELSŐ)OKTATÁSI, 

GYAKORLATI ÉS 

KUTATÁSI 

TAPASZTALAT 

 5 e ves tapasztalat szakember ke pze sben – va ltozatos ido tartamu  e s ce lcsoportu  ke pze seken. 

Felso oktata sban oktatott fo bb te mako ro k: korai fejleszte s autizmusban; evidencia-alapu  

mo dszertanok autizmusban. 

Gyakorlati szakemberke nt 2011 o ta dolgozok egyu tt autizmussal e lo  gyermekekkel, 

csala djaikkal e s szakemberekkel az autizmus spektruma n. Gyakorlatot szereztem egye ni e s 

csoportos fejleszte sben/ta mogata sban, integra cio  elo segí te se ben, korai fejleszte sben e s 

o vodai, kisiskola s teru letek) ta mogata sa ban. 
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Fő kutatási területek:  

 evidencia-alapu  ta mogata s az autizmus spektruma n;  

 az inklu zio  elo mozdí ta sa tuda sforma la ssal (Csillagbusz Inklu zio s Intervencio s 

Program). 

Kutatási projektek: 

 „MTA-ELTE Autizmus Szakmo dszertani Kutato csoport” - Autizmus spektrum zavarral 

e lo  gyermekek e s szu leik pszicholo giai jo lle te e s ta rsadalmi integra cio ja 

Te mavezeto : Dr. Gyo ri Miklo s 

 A DATA – Digita lis Autono mia-Ta mogata s az Autizmus Spektrumon projekt – EFOP-

1.1.5-17-2017-00007 
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