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Tájékoztató az Autizmus Alapítvány online tréningjeiről 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Ambulancián gondozott klienseink családtagjai és pedagógusai számára egynapos 
tematikus konzultációs napokat szervezünk. A konzultációk az ambuláns ellátási támogatás részeként, a résztvevők 
számára ingyenesen vehetők igénybe. Minden általunk gondozott gyermek vagy felnőtt esetében maximum két 
személyt (szülő-családtag és/vagy pedagógus) tudunk fogadni konzultációs naponként, természetesen egy 
gyermek/felnőtt kapcsán több konzultációs napra is lehet jelentkezni. A jelenlegi helyzetben tréningjeinket online 
formában tartjuk meg.  
Felhívjuk figyelmüket, hogy ezt a lehetőséget kizárólag az ambulancián gondozott családok/kliensek számára 
tudjuk felajánlani. 
 
Az online tréningek az Autizmus Alapítvány szakembereinek vezetésével, előre meghatározott időpontokban, 
összesen 6 órában zajlanak. Az egyes tréningek pontos időpontjáról külön dokumentumban, valamint honlapunkon 
és Facebook oldalunkon tájékozódhatnak. Az egyes tréningek pontos tartalmáról honlapunkon találnak részletes 
információt (https://www.autizmus.hu/egynapos-kepzesek). 
 
Most két témában szervezünk tréninget:  
 Étkezési nehézségek, 2020. november 25. 9.00-14.00 óráig 

Önismeret és élménymegosztás (Én-könyv, Napló), 2020. december 9. 9.00-14.00 óráig 
 
A jelentkezés feltételei:  
Jelentkezni a jelentkezesambul@autizmus.hu címen lehet.  
Jelentkezéskor a következő adatokat kérjük megadni:  

az ambulancián gondozott személy neve, születési dátuma és TAJ-száma 
a jelentkező neve (amennyiben ketten vennének részt, mindkét résztvevő neve) 
az időpont, és a tréning rövid címe, amelyen szeretnének részt venni 
az email cím, ahova a belépő linket küldhetjük, valamint ide küldünk egy belépési útmutatót is 

(amennyiben a két résztvevő különböző email címen venne részt, mindkét email cím). 
(Ezeket az adatokat kizárólag adategyeztetés, valamint a konzultáción való részvételhez szükséges kapcsolatfelvétel 
céljából kérjük megadni.) 
 
A konzultációkon való részvételt a jelentkezés sorrendjében tudjuk biztosítani, egy alkalommal maximum 25 
résztvevőt tudunk fogadni. Amennyiben mégsem tudnak részt venni valamelyik tréningen, kérjük, hogy ezt emailben 
jelezzék a jelentkezesambul@autizmus.hu címen. Amennyiben a jelentkező jelzés nélkül nem vett részt a tréningen, 
abban az esetben a rendszer résztvevőként regisztrálja. 
 
A konzultáció technikai feltételei:  
A konzultáció Cisco Webex felületen történik, melyhez a jelentkezőknek nem kell rendelkezniük ilyen alkalmazással, 
egy általunk megküldött link segítségével tudnak majd kapcsolódni a konzultáció időpontjában a chat-szobához. A 
beszélgetés során a webkamera használata nem szükséges, a részvevők a konzultáció alatt egymás nevét látják egy 
résztvevőlistán (aki szeretne webkamerát használni, megteheti, ekkor őt a többiek látják). 
A trénin oktatói webkamerájukat használják, a résztvevők számára láthatók. 
A tréning valós idejű webinárium, azt a vezető szakemberek a konzultáció semelyik pontján, semmilyen formában 
(képernyőkép, videófelvétel) nem rögzítik.  
A résztvevők vállalják, hogy a tréning során tiszteletben tartják a többiek személyiségi jogait, ennek értelmében senki 
számára nem engedélyezett a konzultáció semmilyen formájú rögzítése (képi és/vagy hangrögzítés, képernyőkép, 
videófelvétel). 
 
Amennyiben a jelentkezés után semmilyen értesítést nem kapnak (legkésőbb a konzultáció előtti napon), ellenőrizzék 
email fiókjuk spam és promóció mappáit, ha nincs értesítést, a jelentkezesambul@autizmus.hu címre írjanak! 
 
       Az Autizmus Alapítvány oktatói munkaközössége 

mailto:ambulancia@autizmus.hu
https://www.autizmus.hu/egynapos-kepzesek
mailto:jelentkezesambul@autizmus.hu
mailto:jelentkezesambul@autizmus.hu
mailto:jelentkezesambul@autizmus.hu

