
A diagnózis autizmus – Beszéljünk róla! 
Szülőtréning autista gyermekek 
szülei számára 

 

 

 

A képzés a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával 
valósul meg 

A diagnózis autizmus – Beszéljünk róla! 
Szülőtréning autista gyermekek szülei számára 

 
 
Időpont: 2014. november 7-8 (9-17 óráig) 

Helyszín: 1111 Budapest, Budafoki út 12. (10 – es kapucsengő) 

A tréninget tartja: 

dr. Simó Judit, gyermekpszichiáter  

Szilvásy Zsuzsanna, érintett szülő, az Autism - Europe elnöke 

 

A tréninget olyan szülők számára dolgoztuk ki, akiknek a gyermeke nemrégiben kapott autizmus diagnózist, 

vagy az autizmussal kapcsolatos alapvető információk iránt érdeklődik. 

 

A szülőtréningen érintett témák: 

- diagnózis után: merre tovább? 

- autizmus alapismeretek: mi is az autizmus? 

- viselkedéselemzés: miért csinálja? 

- terápiák: ki segít és hogyan? 

- érdekvédelem: milyen támogatásokat kapok és most hová fog óvodába, iskolába járni? 

- jó gyakorlatok szülőktől (közös gondolkodás) 

 
További információt a mozaikegy@gmail.com e – mail címen, vagy a +36 70 424 – 8688 telefonszámon 
kérhet. 
Részvételi szándékát a jelentkezési lap visszaküldésével jelezheti. Kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lapot 
mozaikegy@gmail.com e – mail címre küldje. 
A képzés díja 2000 Ft/fő, amit a jelentkezés visszaigazolása után kérünk a Mozaik Egyesület 17000019-13093884 
számlájára átutalni. Az utalás közleményében kérjük feltüntetni a jelentkező nevét és, hogy melyik képzés díját 
fizette be. (pl Minta István Diagnózis autizmus tréning) 

 
 

Jelentkezési határidő: 2014. november 3. 
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JELENTKEZÉSI LAP 
 
 

Időpont: 2014. november 7-8 (9-17 óráig) 

 

Helyszín: 1111 Budapest, Budafoki út 12. (10 – es kapucsengő) 

Jelentkező neve  

Címe   

Telefonszáma  

E-mail címe  

Autista gyermek neve  

Autista gyermek kora  

Mikor és hol 

diagnosztizálták? 

 

Milyen szülőképzéseken 

járt eddig? 

 

 
További információt a mozaikegy@gmail.com e – mail címen, vagy a +36 70 424 – 8688 telefonszámon 
kérhet. 
 
Kérjük – ha lehet – hozzon magával egy fotót az autista gyermekről.  
 
Részvételi szándékát a jelentkezési lap visszaküldésével jelezheti. Kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lapot 
mozaikegy@gmail.com e – mail címre küldje. 
A képzés díja 2000 Ft/fő, amit a jelentkezés visszaigazolása után kérünk a Mozaik Egyesület 17000019-13093884 
számlájára átutalni. Az utalás közleményében kérjük feltüntetni a jelentkező nevét és, hogy melyik képzés díját 
fizette be. (pl Minta István Diagnózis autizmus tréning) 
 

 
Jelentkezési határidő: 2014. november 3. 
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