
 

BROKÉS JUDIT 

   

FONTOSABB 

MUNKAKÖRÖK 

 BEOSZTÁS, INTÉZMÉNY NEVE 

− 2020 augusztustó l: az Autista k Orsza gós Szó vetse ge nek alelnó ke 

− 2017 janua rtó l: AOSZ Infó-Pónt munkata rs, Veszpre m 

− 2014.08.01-2016.12.30: Ba rczi Guszta v A ltala nós Iskóla, Specia lis Szakiskóla e s 

Egyse ges Gyó gypedagó giai Mó dszertani Inte zme ny, gyó gypedagó giai asszisztens 

− 2013 ma rciustó l: az AutiSpektrum Egyesu let elnó ke 

TANULMÁNYOK  VÉGZETTSÉG/KÉPESÍTÉS 

− 2015: anima tór (AOSZ) 

− 2013: gyó gypedagó giai asszisztens (Kasza Szakke pze si Kó zpónt) 

− 2013: marketing kómmunika ció , ó nke ntes menedzsment (Veszpre mi Civil Ha z) 

− 2013: mentórszu ló  (AOSZ) 

− 1997: gazdasa gi infórmatikus (Talentum Kft. Orsza gós Kó zóktata si Szólga ltató  Iróda) 

FONTOSABB 

(GYAKORLATI) 

TAPASZTALAT 

 1998-ban szu letett fiamat 2012-ben diagnósztiza lta k autizmus spektrumzavarral, 2010-ben 

szu letett kisla nyóm 2014-ben kapótt diagnó zist. 

Fiam diagnó zisa uta n azónnal szu ló ke pze sre kezdtem ja rni (SOTE), e s –mivel akkór ma r 10 

e ve ve geztem ó nke ntes segí tó  munka t, e s ez kelló  mótiva ció t adótt- elve geztem a mentórszu ló  

ke pze st. Ezt kó vetó en is tó bb autizmus te ma ju  szu ló ke pze sen vettem re szt. 

 

Egyesu leti vezetó ke nt, mentórszu ló ke nt, Infó-Pónt munkata rske nt tó bb sza z szu ló vel 

keru ltem kapcsólatba, akik elsó  tala lkóza sunkkór dómina nsan diagnó zis eló tt a lltak 

gyermeku kkel, vagy friss diagnó zissal rendelkeztek. 

 

Anima tórke nt kb 35 a ltala nós- e s kó ze piskóla ban tartóttam szemle letfórma ló  ó ra t dia kóknak. 

 

ELISMERÉSEK  − 2019. ju nius 03: Pró Civitate dí j (AutiSpektrum Egyesu let) 

− 2017. ju nius: Az e v gyerekkó nyve dí j 2016, Innóva ció s dí j (Csillagbusz) 

− 2014. december 06: Nó i Helyta lla s elismere s 1. helyezett  

   

 


