
 

BROKÉS JUDIT 

   

FONTOSABB 

MUNKAKÖRÖK 

 BEOSZTÁS, INTÉZMÉNY NEVE 

 2020 augusztus-2022. a prilis: az Autista k Orsza gos Szo vetse ge nek alelno ke 

 2017 janua rto l: AOSZ Info-Pont munkata rs, Veszpre m 

 2014.08.01-2016.12.30: Ba rczi Guszta v A ltala nos Iskola, Specia lis Szakiskola e s 

Egyse ges Gyo gypedago giai Mo dszertani Inte zme ny, gyo gypedago giai asszisztens 
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TANULMÁNYOK  VÉGZETTSÉG/KÉPESÍTÉS 

 2015: anima tor (AOSZ) 

 2013: gyo gypedago giai asszisztens (Kasza Szakke pze si Ko zpont) 

 2013: marketing kommunika cio , o nke ntes menedzsment (Veszpre mi Civil Ha z) 
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FONTOSABB 

(GYAKORLATI) 

TAPASZTALAT 

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

szu letett kisla nyom 2014-ben kapott diagno zist. 

Fiam diagno zisa uta n azonnal szu lo ke pze sre kezdtem ja rni (SOTE), e s –mivel akkor ma r 10 

e ve ve geztem o nke ntes segí to  munka t, e s ez kello  motiva cio t adott- elve geztem a mentorszu lo  

ke pze st. Ezt ko veto en is to bb autizmus te ma ju  szu lo ke pze sen vettem re szt. 

 

Egyesu leti vezeto ke nt, mentorszu lo ke nt, Info-Pont munkata rske nt to bb sza z szu lo vel 

keru ltem kapcsolatba, akik elso  tala lkoza sunkkor domina nsan diagno zis elo tt a lltak 

gyermeku kkel, vagy friss diagno zissal rendelkeztek. 

 

Anima torke nt kb 35 a ltala nos- e s ko ze piskola ban tartottam szemle letforma lo  o ra t dia koknak. 
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