Konferencia a Teleki kastélyban

Sajátos nevelési igényű gyermekek befogadása a köznevelésben
2016. május 31-én került megrendezésre a gyömrői Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakmai konferenciája, melynek témája
„Nyitottság – elfogadás – befogadás a köznevelésben”.

Célunk a tudásátadás, a kommunikáció elősegítése volt a
gyógypedagógus szakma és az
integráló intézmények pedagógusai között. Tesszük ezt többek
között azért is, mert a gyógypedagógus hiány ország szerte
egyre nagyobb problémákat
okoz. A gyömrői EGYMI utazó
gyógypedagógusi hálózatának
a jövő tanévben a beérkezett
intézményi jelzések alapján 366
sajátos nevelési igényű gyermeket kellene ellátni 16 település
18 intézményében, ez a jelenlegi humánerőforrás tekintetében
szinte lehetetlen vállalkozás.
Épp ezért is tartjuk fontosnak,
hogy az információ, a tudás átadásával segítsük a pedagógusok munkáját, mely reményeink
szerint az érintett gyermekek
fejlődésére is pozitívan hathat.
A konferencián közel félszáz
résztvevőt köszönthettünk Pest
megyéből, kiemelten a Gyáli,
Monori, Vecsési Tankerületek
integráló intézményeiből, de
aktív résztvevőként voltak jelen a ceglédi és váci egységes
gyógypedagógiai intézményekből érkezett vezetők, kollégák,

illetve a Ceglédi és
Vecsési Tankerület
vezetői,
szakreferense.
Az előadások időrendi sorrendben a
következők voltak:
„A lélek arcai és
harcai” - Előadó: Fodor Gábor – igazgató,
Ceglédi Tankerület
„Befogadás, avagy kirekesztés?” – a mai köznevelés dilemmái, kérdései, problémái
– Előadó: Egri Tímea – egyetemi tanársegéd, ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
„Hogyan tanítsunk tanulni?” –
a tanulásmódszertan tanításának lehetőségei – Előadó: Molnár Anikó – pszichopedagógia
szakos gyógypedagógiai tanár,
szakvizsgázott fejlesztő pedagógus, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIX. Kerületi
Tagintézménye
A prezentációkat követően
lehetőség nyílt az előadókhoz
kérdéseket intézni, véleményeket megfogalmazni. A konfe-

rencia végén megállapodtunk,
hogy az elhangzottakat az illetékes minisztérium felé továbbítjuk.
Ez a konferencia csak a kezdete volt annak a nyitásnak,
melyet terveink szerint negyedévente megismételnénk
és ezeken a rendezvényeken
módszertani, szakmai segítséget nyújtanánk az érdeklődő
integráló intézmények pedagógusainak, ezzel is elősegítve a
hatékonyabb társadalmi integrációját a sajátos nevelési igényű gyermekeknek.
Mindezt tesszük azért, ami a
konferencia mottója is volt, hiszen:
„Az egyenlő esély a mérce. Minél kevésbé felel meg e mércének a modern társadalom, annál igazságtalanabbá válik.”
(Heller Ágnes)
Végül, de nem utolsó sorban
szeretném megköszönni kollégáim áldozatos munkáját, intézményvezetőnknek, Kácsándiné
Kottász Katalinnak a szakmai
támogatását és a rendezvény
megvalósításához nyújtott segítséget a Szent Vitus Alapítványnak.
Tomatás Tímea
EGYMI
intézményegység vezető

