A Gyömrői Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános
Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Fejlesztő Nevelés Oktatást Végző Iskola hatodik alkalommal tartott konferenciát „Nyitottság –
elfogadás – befogadás a köznevelésben” címmel.
A konferencia résztvevőit köszöntötte Kácsándiné Kottász Katalin a Gyömrői
EGYMI intézményvezetője, a rendezvényt Farkas Zoltán a Monori
Tankerületi Központ szakmai helyettese nyitotta meg.
A négy tanévvel ezelőtt megálmodott konferenciasorozat célja továbbra is a tudásátadás, a
kommunikáció elősegítése a gyógypedagógus szakma, az integráló intézmények pedagógusai,
a szakszolgálatban dolgozó szakemberek és a szülők között.

Emlékszem az első konferenciánkra Egri Tímea egyetemi tanársegédet hívtam el az ELTE
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karról, akivel a „Befogadás, avagy kirekesztés?” kérdéskört
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Az elmúlt időszak sok változást és kihívást hozott a
pedagógus/gyógypedagógus szakma területén, így ismételten
felkértem 3 év után dr. Egri Tímeát, hogy ossza meg legfrissebb
kutatásuk témáját az érdeklődőkkel.
A viselkedészavarok kezelésének módszertani és gyakorlati
vonatkozásaival kapcsolatban hallhattuk értékes gondolatait, a ma
a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Tanárképző
Intézet, Gyógypedagógiai Intézetnek Tanszékvezető, egyetemi
adjunktusaként dolgozó, és nem utolsó sorban a Vadaskert
Általános Iskola intézményvezető helyetteseként is helyt álló
fiatal hölgynek. Gyakorlati példákkal is segítette, alátámasztotta
azt az elméleti anyagot, melyet közérthetően tárt a résztvevők elé.
A 100 fős közönség szakmai vitával, majd az előtérben kollégáink és a
Betűbazár Fejlesztő Könyvek és Játékok Boltja - Krasznár és Társa
Könyvkereskedelmi BT. jóvoltából eszközök bemutatójával zárhatta a
konferencián való részvételét. Mindeközben kellemes uzsonna mellett
vitathatták meg egymással a frissen hallott információkat.

Hiszem, hogy mindenki úgy távozott a Hankó István
Művészeti Központból, mely a konferenciasorozat
eddigi leimpozánsabb helyszíne volt – ezúton is
szeretettel köszönjük Gyömrő városa vezetésének -,
ahogy a VI. konferencia mottója fogalmaz, jó
gondolatokkal, ragyogó arccal.
Tomatás Tímea
intézményegységvezető
Gyömrő, 2019. február 27.
„A jó gondolatok úgy ragyognak arcodról, mint a
nap sugarai, és ettől mindig pompásan nézel ki.”
(Roald Dahl)

