Meghívó
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VI. Kerületi Tagintézménye
tisztelettel meghívja Önt
intézményünk megalapításának 50. évfordulója alkalmából rendezett
jubileumi ünnepségére
és a kapcsolódó szakmai napjára
Időpont: 2017. november 28. 9:00-14:00
Helyszín: Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér, 1067 Budapest, Eötvös utca 10.

Köszöntök
Megnyitó beszédet mond: Simonffy Márta alpolgármester asszony
Köszöntő beszédet mond: dr. Tolnai Marianna tankerületi igazgató asszony

Délélötti prögram
9:30-9:40 Ovisok mozgásban – zenés, labdás bemutató a Mesevilág Óvoda óvodásaival,
betanította: Rabb Edit gyógytestnevelő
9:40-10:45 „Időutazás” – visszaemlékezés vendégeink segítségével és fényképes
vetítéssel
• 9:40-9:55 Dr. Horányi Györgyné, a Fővárosi Nevelési Tanácsadók alapító
tagja, szakmai irányítója: A nevelési tanácsadás – a kezdetekről
• 9:55-10:25 Parti Józsefné – pszichológus és Dr. Veresné Kovács Judit –
gyógypedagógus-pszichológus: A VI. kerületi Nevelési Tanácsadó
megalakulása, az első 25 év és utána
• 10:25-10:35 Bienerth Anna – pszichológus, pedagógiai szakirányú képzéssel
• 10:35-10:45 Pinterics János – klinikai szakpszichológus, kiképző
szakpszichoterapeuta

10:45-10:55 SZÜNET
10:55-11:10 A gyermekpszichodráma és más csoportos terápiák – visszatekintés
előadó: Horváth Dorottya – klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus, integrált
kifejezés- és táncterapeuta, Gyermekpszichodráma vezető és kiképző
11:10-11:25 A logopédiai ellátás 20 éve kerületünkben
előadó: Kocsisné Mező Zsuzsanna – logopédus-gyógypedagógus,
mesterpedagógus, volt munkaközösség vezető és tagintézményigazgató-helyettes
11:25-12:05 A Meixner-módszer hagyományai a Két Tannyelvű Általános Iskolában
Meixner-szemléletű szűrés, diagnosztika és team-munka
előadók: Király Zsuzsanna – logopédus, Jelinek Andorné – tanító, Kovács Piroska –
pszichológus

Délutani prögram
12:05-12:45 SZÜNET – kávé, frissítő és apró finomságok, szendvicsebéd
12:45-13:00 Jellegzetes óvodáskori pszichés problémák a kerületben, az elmúlt 5 év
adatai alapján. Mit mutat a statisztika? Milyen változásokat tapasztaltunk az évek során –
átalakuló családok, új generációs gyerekek = eltérő problémák? Esetismertetés.
Előadó: Kovács Andrea – pedagógiai szakpszichológus
12:45-13:05 Mozgásfejlesztés a logopédiában. Mozgás és beszédfejlődés összefüggései,
gyakorlati fejlesztési lehetőségek, miképp valósítható meg mindez a logopédiában.
Előadó: Juhász Judit – logopédus
13:05-13:15 „Időutazás a zene nyelvén” – hangszeres mozgás. Közreműködnek az Erkel
Ferenc Általános Iskola 1. osztályos tanulói, betanította: Nick Andrea zenetanár és
Bódisné Gémes Edit gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus
13:15-13:20 Zárszó – Béki Andrea – az FPSZ VI. Kerületi Tagintézményének megbízott
igazgatója
13:20-14:00 MEGLEPETÉS, kötetlen beszélgetés
A programváltozás jogát fenntartjuk!

