
Tisztelt Résztvevő! Tisztelt Szülők! 

Szabó Dorottya vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar autizmus spektrum pedagógia szakos végzős hallgatója. 

Szakdolgozatomban az autizmus spektrum zavarral élő személyek kosárlabda játékba való 

bekapcsolódási lehetőségeit térképezem fel. Szeretném ezt a játékot és az edzéseket is autizmus 

spektrum zavarral élő személyekre adaptálni. Ezt a folyamatot témavezetőm, Ábrahám András 

gyógypedagógus segíti. A foglalkozásokat Hegedűs Péterrel közösen fogjuk tartani, aki a 

Testnevelési Egyetem mesterképzésén Szakedző hallgató, és a Kiss Lenke Kosárlabda 

Akadémia edzője. A szakdolgozat a kutatásetikai szabályok betartása mellett készül, a folyamat 

keretében felvett adatokat az anonimitás teljes körű betartásával kezelem, szakdolgozatomban 

megjelenő adatokat név nélkül szerepeltetem.  

Sajnos hazánkban nagyon csekély a sportolási lehetőségek száma az autizmussal élők számára. 

Célom, hogy a sporton keresztül fejlesszük a résztvevők készségeit, képességeit, kompetenciáit. 

Mindemellett pedig szeretnénk egy autizmus barát sportolási lehetőséget kínálni, mely 

nagyszerű lehetőség a szabadidő tartalmas eltöltésére, szórakozásra.  

A foglalkozás-sorozat 8 alkalomból áll, amely teljes mértékben ingyenes. Az edzések 

sikeressége, illetve a visszajelzések függvényében a közös munkát szeretnénk a továbbiakban 

is folytatni. 

Az edzések pontos címe: Budapest, 1041 Erzsébet utca 69., Újpesti Károlyi István 

Általános Iskola 

A 3-as metró Újpest-Központ állomásától 7 perc sétára található az edzések helyszíne. Az M3A 

jelzésű metrópótló busz végállomásánál kell leszállni, onnan az alábbi térképen jelzett 

útvonalon lehet a legegyszerűbben eltalálni az Újpesti Károlyi István Általános Iskolába. 

Minden edzés időpontja előtt 15 perccel az iskola főbejáratánál foglom várni önöket, ahonnan 

közösen megyünk el az öltözőig, majd a tornateremig.  

 

 

 



Az edzések időpontjai: 

1. 2019. január 19. (szombat) – 14:00-15:00 

2. 2019. január 26. (szombat) – 14:00-15:00 

3. 2019. január 30. (szerda) – 18:00-19:00 

4. 2019. február 9. (szombat) – 12:30-13:30 

5. 2019. február 13. (szerda) – 18:00-19:00 

6. 2019. február 16. (szombat) - 12:30-13:30 

7. 2019. február 20. (szerda) – 18:00-19:00 

8. 2019. március 02. (szombat) – 14:00-15:00 

Fontos tudnivaló az edzéssel kapcsolatban: Minden edzésre érkezzen 15 perccel a kezdés 

előtt (ha 14 órakor kezdődik, akkor legkésőbb 13:45-ra), hogy legyen idő átöltözni. Az edzések 

időtartama 60 perc. Az edzés utáni mosakodás, visszaöltözés is körülbelül ugyanennyi időt vesz 

majd igénybe.  

Mit hozzon magával az edzésekre? 

- sportcipőt 

- rövidnadrágot 

- kényelmes pólót 

- kulacsot vízzel 

- edzés utáni mosakodáshoz törölköző, tusfürdő, dezodor, papucs 

 

Amennyiben foglalkozásaink felkeltették az érdeklődését, akkor 2019.01.15-ig jelezze ezt e-

mailben a szabo.dorottya0320@gmail.com címen vagy a +36304055927-es telefonszámon! 

Esetleges kérdéseiddel, aggodalmaiddal, észrevételeiddel keressen bátran! 

 

Üdvözlettel, 

 

 

 

 

 

 

 

                   Szabó Dorottya         Hegedűs Péter 
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