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T Á J É K O Z T A T Ó 
AZ AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ONLINE KÉPZÉSEIRŐL 

 

A koronavírus-járvány miatt a személyes jelenléttel járó képzéseinket lemondtuk, ezek egy 
részét online formában tartjuk meg.  
Gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens munkakörben dolgozó kollégáink számára 
hirdetjük meg az alábbi egynapos képzéseket. 
 
Nem, vagy alig beszélő gyermekek és felnőttek kommunikációjának fejlesztése – augmentatív 
és alternatív kommunikáció autizmus spektrum zavarban 
Időpont: 2020. május 6-án és 8-án 14.00-16.30-ig. A két nap tananyaga egymásra épülő, 
összesen 6x45 percben zajlik a képzés.  
(Letölthető jelentkezési lap.) 
 
Motiválhatóság és jutalmazás, gyakorlati program a jutalmazási rendszer kialakításáról 
Időpont: 2020. május 20-án és 22-én 14.00-16.30-ig. A két nap tananyaga egymásra épülő, 
összesen 6x45 percben zajlik a képzés.  
(Letölthető jelentkezési lap.) 
 
Kihívást jelentő viselkedések befolyásolásának lehetőségei és technikái 
Időpont: 2020. május 27-én és 29-én 14.00-16.30-ig. A két nap tananyaga egymásra épülő, 
összesen 6x45 percben zajlik a képzés.  
(Letölthető jelentkezési lap.) 
 
Az online kurzusokra jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a kepzes@autizmus.hu 
emailcímre való visszajuttatásával van lehetőség. A jelentkezési lap visszaküldése után e-mailben 
vesszük fel a kapcsolatot a jelentkezőkkel. A képzésen való részvételről igazolást állítunk ki, 
melyet postai úton juttatunk el. 
 
Technikai szükséglet:  
A képzést a Cisco Webex alkalmazás használatával bonyolítjuk le. A részvételhez nem szükséges 
Cisco Webex fiókot vagy applikációt létrehozni, telepíteni. A jelentkezési lapon megadott 
emailcímre, legkésőbb a tanfolyam előtti napon meghívót küldünk az online meetingre, valamint 
részletes útmutatót a csatlakozáshoz. Ajánlott asztali számítógépről kapcsolódni, webkamera 
használata nem szükséges. Amennyiben nem érkezik meghívó, első lépésben ellenőrizzék email 
fiókjuk spam és promóció mappáit, ha ott sem található, írjanak a kepzes@autizmus.hu 
emailcímre. 
 
A kurzusok részvételi díja 14.000,- Ft (amely az áfá-t tartalmazza). 
A fizetés módja átutalással előre történjen, a jelentkezés visszaigazolása után, a következő 
számlaszámra: 10300002-20327589-70073285  
A fizetéssel kapcsolatos egyéni kérésekkel, kérjük a gazdasági irodánkat keressék, az 
aagazda@autizmus.hu e-mail címen. 
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