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fejlesztése és első validálása autizmus
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Az augmentatív és alternatív
kommunikáció szerepének vizsgálata
autizmussal élő kisiskolások spontán
intencionális kommunikációjában
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Spasztikus cerebrális paretikus tanulók
felső végtagi mozgásainak fejlődése
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sikeres együttnevelés megvalósításában
Autizmus spektrum zavarral élő gyermek
és
családjainak
társadalmi
integrációjának módszertani támogatása
Olvasási szemmozgások és kognitív
korrelátumaik az autizmus spektrumon,
magyar nyelvű anyagon: exploratív
vizsgálatok
Magas támogatási szükséglettel élő
személyek önrendelkezési lehetőségei
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Szinuszhullámú és amplitúdómodulált
beszéd észlelésének vizsgálata magyar
nyelven, és lehetséges felhasználása a
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A számfogalom és az elmeolvasás
kapcsolata óvodás és kisiskolás korban
Gyermekkori agykérgi léziók és kognitív
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Az inkluzív kutatás módszertana
fogyatékosságügyi kutatásokban
Sajátos nevelési igényű csoportok
fejlődésének komplex vizsgálata a
pszichodinamikus mozgás- és táncterápia
módszere alapján
A segítőkutyák szerepe a társadalmi
integrációban
Az affektív tényezők szerepe atipikusan
fejlődő gyerekek iskolai sikerességében
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