A Mozgásjavító EGYMI 2021. december 3-án a Fogyatékos Emberek Világnapján “Érték, tudás,
együttműködés” címmel rendezi meg az idei Tárva vár 2021 szakmai programját. A plenáris
előadásokat és műhelymunkákat kínáló konferencia online formában kerül megrendezésre.
Regisztrálni az alábbi linken lehet 2021. november 30-ig: https://forms.office.com/r/akPDaKXr9X
Program
08:45-09:00

Bejelentkezés az online fórumra

09:00-09:15

Megnyitó

Locsmándi Alajos intézményvezető – Mozgásjavító EGYMI
dr. Házlinger György tankerületi igazgató - Közép-Pesti Tankerületi Központ
09:15-09:45

Az inklúziós index és a pedagógiai értékek

Előadó: dr. Schiffer Csilla egyetemi docens - ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
09:45-10:15

“ADHD-val élni és élni hagyni!”

Előadó: Sorompóné Fléger Ildikó főnővér, terapeuta, ADHD esetkoordinátor - Bethesda
Gyermekkórház
10:15-10:35

Sport Mindenkinek!

Előadó: Dani Gyöngyi paralimpikon
10:35-11:00

Aktualitások a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének életében

Előadó: dr. Lénárt Zoltán egyetemi adjunktus - ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Szünet
11:20-12:50

Műhelymunkák

Az izomstimulátor használata a mozgásnevelésben
Előadók: Gelányi László gyógytornász, Rosta Kriszta utazó gyógypedagógus, Fazekas Janka utazó
gyógypedagógus
A műhelymunka során a résztvevők megismerhetik a chattanooga izomstimulátor működésének elvét,
felhasználásának lehetőségeit. Esetismertetéseken keresztül bemutatjuk, hogy a Mozgásjavító EGYMI
utazó gyógypedagógusaiként napi gyakorlatukban hogyan használjuk a készüléket, összegezzük
eddigi tapasztalatainkat.

Pszichológusi munka az EGYMI-ben: sajátos kihívások és jó gyakorlatok
Előadók: Tamásné Czimmermann Éva és Erdélyi-Balázs Szabina pszichológusok
Interaktív előadásunkban több eset-vignettán keresztül szeretnénk bemutatni a Mozgásjavító EGYMIben megvalósuló pszichológiai munka sajátosságait és kihívásait. Megosztjuk tapasztalatainkat az
intézményen belüli és azon túlmutató együttműködésekről, valamint a lehetséges megoldási utakról.
Egyúttal közös gondolkodásra is hívjuk az érdeklődőket! Szeretnénk kitekinteni arra is, hogy a nevelésioktatási helyzetek nehézségeinek megoldása során miként tudjuk erősíteni a gyógypedagógiai és
pszichológiai szemléletet. Tudásunkat összeadva szeretnénk még hatékonyabban segíteni a sajátos
nevelési igényű tanulóink fejlődését.
A tanulás és a közösség gyógyító ereje – kölcsönös kiegészítés az oktatási rehabilitációban
Előadók: Tóthné Almássy Monika – KórházSuli igazgató
Budai-Tóth Krisztina - KórházSuli szakmai- és intézményi kapcsolatok vezető
Az interaktív előadás során az alábbi témákról beszélgetünk a részvevőkkel:
·

Mi történik azokkal a gyerekekkel és családokkal, ahol egy betegség vagy baleset következtében

a gyerekek sajátos nevelési igényű kategóriába kerülnek?
·

Az ideális oktatási rehabilitáció lépései, a szereplők együttműködési lehetőségei a 2022-ben

bevezetésre kerülő irányelv sarokpontjainak tükrében.
·

Jó gyakorlat: a Mexikói úti Mozgásjavító és a KórházSuli együttműködése - a kortárs önkéntesek

szerepe az integrációban.
12:50-13:00

A konferencia zárása a műhelyekben

A regisztrációt 2021. november 30-ig az alábbi linken várjuk: https://forms.office.com/r/akPDaKXr9X

Kérdés esetén Tóth Adrienn Anita válaszol a toth.adrienn@mozgasjavito.com címen.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A szervezők
Mozgásjavító EGYMI

