
Gyógypedagógiai 
Szakmai Nap

Jó gyakorlatok a
Közép-Pesti Tankerületi Központ
gyógypedagógiai intézményeiben

2019. február 20.



A délelőtti órákban olyan sajátos programot 
kínál öt gyógypedagógiai intézmény, ahol 
saját élményeken keresztül szembesülhet-
nek a részt vevő pedagógusok a testi és ér-
zékszervi fogyatékos tanulók nevelési-okta-
tási- ismeretszerzési folyamatainak korlátai-
val, nehézségeivel, azok megoldásaival.

Délelőtti
program

• Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfej- 
 lesztő Iskola, EGYMI és Kollégium
• Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai   
 Módszertani Intézménye és Kollégiuma
•       Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolá- 
 ja, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diák- 
 otthona
• Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimná- 
 zium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és   
 Kollégium
• Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesz- 
 tő Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye 
 Kollégiuma és Gyermekotthona

A programban részt vevő intézmények:



8.00-8.30 Regisztráció

8:30 Köszöntők 

8:35-9:00 Nyitó előadás

Téma: Integrált, inkluzív nevelés-oktatás 
mint megkerülhetetlen tényező

Bemutató/Előadó: Dr. Perlusz Andrea 
főiskolai tanár, dékánhelyettes, ELTE 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanár-
képző

9:00-11:00 Speciális programok

Téma: „Figyelj rám! „- Speciális érzékenyítő
gyakorlatok többségi iskolák pedagógusa
számára a hatékony integrációért

Bemutató/Előadó: a Közép-Pesti Tankerületi Központ illetékességi 
területén működő gyógypedagógiai intézmények gyógypedagógusai

Jelentkezni a  pedagogiai.napok@mozgasjavito.com e-mail-címen 
lehet.

Résztvevők maximális létszáma: 42 fő (intézményenként 1 fő)

Jelentkezési határidő: 2019. február 13.

Helyszín: Mozgásjavító EGYMI,  1145 Budapest, Mexikói út 59-60. 
(bejárat a Korong u. felől)



A délutáni programok két helyszínén olyan 
gyakorlati, módszertani megoldásokkal 
ismerkedhetnek meg a résztvevők, amelyek 
segítségükre lehetnek a sajátos nevelési 
igényű tanulók integrált/inkluzív nevelésé-
ben.

Délutáni
program

• Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egy-
 séges Gyógypedagógiai Módszertani In-
 tézmény
• Zuglói Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógy - 
 pedagógiai Módszertani  Intézmény

A programban részt vevő intézmények:

I. Módszertani programok a Zuglói Benedekben saját élménnyel 
fűszerezve

Időpontok: 13.45-14.45 és 15.00-16.00

Téma: Zugló többségi iskoláiban integráltan oktatott sajátos nevelési 
igényű gyermekek fejlesztését színesítő eszközök és módszerek 
bemutatása

Bemutató/Előadó: az utazó gyógypedagógusi intézményegység 
gyógypedagógusai, akik modellezik a fejlesztő órákon alkalmazott, 
jól bevált gyakorlataikat, melyekről a résztvevők saját élményű 
tapasztalatokat szerezhetnek.



Időpontok: 13.45-14.45 és 15.00-16.00 

Téma: Miértek és hogyanok - egy integrációs 
kísérlet lépései. Ciki vagy menő? - gondolatok 
a közösségbe illesztés nehézségeiről, a kire-
kesztés problémájáról az intergáció során. 
Interaktív beszélgetés saját tapasztalatokról, 
kérdésekről

A beszélgetést moderáló gyógypedagógusok: 
Farkas Edit, Matényi Erika, Reményi Korinna

Mindkét foglalkozásra kétszer kerül sor, így 
minden érdeklődőnek lehetősége nyílik 
mindkét programon részt venni.

Jelentkezni a  zugloibenedek@gmail.com e-mail-címen lehet.

Résztvevők maximális létszáma: 26 fő 

Jelentkezési határidő: 2019. február 13.

Helyszín: Zuglói Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani  Intézmény (1141 Budapest, Álmos 
vezér útja 46.)



II. Módszertani programok a Prizmában 
saját élménnyel fűszerezve

Időpont: 14.00-14.50 

Téma: A tantermi differenciálás lehetőségei 
személyre szabott tartalommal

Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű 
és a beilleszkedési, tanulási, magatartási ne-
hézséggel diagnosztizált tanulók tanórai 
differenciált fejlesztésének módszertani 
lehetőségei, különös tekintettel a tartalmi 
differenciálásra. Történelemtanítás újragon-
dolt eszközökkel.

Bemutató/Előadó: 
Schüttler Vera, Topercer Piroska 

Időpont: 14.00-14.50 

Téma: ADHD - HIPERAKTIVITÁS - FIGYELEMZAVAR tüneteggyüttes - 
A �igyelem-és magatartászavar okai, tünetei, a fejlesztő terápia lehe-
tőségei. Érzékenyítő workshop

A tanulási nehézségek egyik leggyakoribb oka a �igyelemhiányos  hi-
peraktivitási zavar, azaz az ADHD. Az ilyen gyermek nem tud folya-
matosan �igyelni egy dologra, és/vagy gyakoribb nála az agresszív 
viselkedés. A kezelésben nagy szerepük van a pedagógiai módsze-
reknek is.

Bemutató/Előadó: Cataluccio Andrea



Időpont: 15:00-16:30

Téma: Mozgás! (feladat-kihívás-játék)

Gyakorlatias példák a �igyelem, az önszabá-
lyozás és a feladattudat fejlesztéséhez a moz-
gás-beszéd-ritmus összehangolásával. Inter-
aktív foglalkozásvezetés. Saját élmény meg-
beszélése.

Bemutató/Előadó: Balics Fruzsina, 
Gacsó Adrienn, Isztl Boglárka

Jelentkezni a  prizmaegymi@prizmaegymi.hu e-mail-címen lehet.

Résztvevők maximális létszáma: 26 fő 

Jelentkezési határidő: 2019. február 13.

Helyszín: Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmény (1134 Budapest, Váci út 57.)
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