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Tesó tréning 
Szülőtréning autista gyermekek szülei számára 

 
 
Időpont: 2017. szeptember 23-24. (szombaton 10-17.45-ig, vasárnap 9-15.50 óráig) 

Helyszín: 3200 Gyöngyös, Kassai u. 26/1. 2. em. (8 – as kapucsengő) 

A tréninget tartja: 

Sipeki Irén, szakpszichológus 

Bors Krisztián, érintett testvér 

A szülőtréningen érintett témák: 

Neki is szüksége van figyelemre!  
(Hogyan tartsunk egyensúlyt az autista gyermekkel és egészséges testvérével való 
 foglalkozásban? Mit tegyünk, hogy a gyermek ne érezze, hogy rá kevesebb figyelem  jut, mint 
sérült testvérére?) 

Ő miért nem olyan, mint én?   
(Mikor és hogyan beszéljünk a testvér autizmusáról? Mit tehetünk annak érdekében,  hogy a 
gyermek elfogadja és megértse testvére autizmusát? Hogyan tudjuk  megsegíteni a testvérek 
közötti kommunikációt, kapcsolatteremtést?) 

Ha hisztis a gyerek   
(Mit tegyünk, ha egészséges gyermekünk „rosszul” viselkedik? Milyen  viselkedésproblémák 
merülhetnek fel, milyen okok állhatnak ezek hátterében, hogyan kezeljük ezeket?) 

Mindenféle gyerekségek   
 (Ép testvér és egészséges barátai, kortársakkal való kommunikáció az autizmusról. 
 Testvérkonfliktusok, testvérféltékenység kezelése. Stb.) 

A kis gyógypedagógus?   
(Érdemes-e bevonni a testvért az autista gyermekkel való foglalkozásba, ha igen  hogyan és   
milyen mértékben?) 

 
További információt az aprolepesekegy@gmail.com– mail címen, vagy a +36 30 952-2936 telefonszámon 
kérhet. 
Részvételi szándékát a jelentkezési lap visszaküldésével jelezheti. Kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lapot 
aprolepesekegy@gmail.com – mail címre küldje. 
A képzés díja 2000 Ft/fő, amit kérünk az Apró Lépések Egyesület 10103551-75973600-01004006 számlájára átutalni. 
Az utalás közleményében kérjük feltüntetni a jelentkező nevét és, hogy melyik képzés díját fizette be. (pl Minta 
István Tesó tréning) 

 
 

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 18. 
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JELENTKEZÉSI LAP 
 

Időpont: 2017. szeptember 23-24. (szombaton 10-17.45-ig, vasárnap 9-15.50 óráig) 

Helyszín: 3200 Gyöngyös, Kassai u. 26/1. 2. em. (8 – as kapucsengő) 

Jelentkező neve  

Címe   

Telefonszáma  

E-mail címe  

Autista gyermek neve  

Autista gyermek kora  

Mikor és hol 

diagnosztizálták? 

 

Testvér neve  

Testvér kora  

Testvér neve  

Testvér kora  

 
További információt az aprolepesekegy@gmail.com– mail címen, vagy a +36 30 952-2936 telefonszámon 
kérhet. 
 
Részvételi szándékát a jelentkezési lap visszaküldésével jelezheti. Kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lapot 
aprolepesekegy@gmail.com – mail címre küldje. 
A képzés díja 2000 Ft/fő, amit kérünk az Apró Lépések Egyesület 10103551-75973600-01004006 számlájára átutalni. 
Az utalás közleményében kérjük feltüntetni a jelentkező nevét és, hogy melyik képzés díját fizette be. (pl Minta 
István Tesó tréning) 
 

 
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 18. 
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