
 

 
 

A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének (MPANNI)  

Gyakorló Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma, Előkészítő Szakiskolája és Egységes Konduktív 

Módszertani Intézete (Továbbiakban: Gyakorló Közoktatási Intézmény)  

európai partnereivel együtt Iskolai együttműködési pályázatot nyert. 

 

A program neve – Comenius 2013: 

„Evidence Based Conductive Practice - Towards Whole School Improvement” 

„Bizonyítékon Alapuló Konduktív Gyakorlat – A teljes iskolai fejlődés irányába” 

 

Európai partnereink: 

 Keil Alapítvány ITA iskola – Bécs, Ausztria – koordinátor www.ita.or.at 

 Jorielskolan – Stockholm, Svédország http://www.pysslingen.se/jorielskolan  

 Phoenix – München Németország www.phoenix-kf.de 

 Percy Hedly Alapítványi iskola – Newcastle upon Tyne, Anglia www.percyhedley.org.uk 

 Foundation for Conductive Education, iskola – Birmingham, Anglia www.conductive-
education.org.uk 

 Inkendaal Kórházi Iskola – Vlezenbeek, Belgium 
http://www.inkendaal.be/nl/ziekenhuisschool.htm 

 MPANNI, Gyakorló Közoktatási Intézmény – Konduktív Iskola– Budapest, Magyarország 
www.peto.hu  

 

A projekt támogatását az Európai Únió – Lifelong Learning Programme keretében biztosítja. 

A projekt vállalta, hogy az Európában is ismert, használt mérősorokat összegyűjti és tanulmányozza 

annak érdekében, hogy melyek a legalkalmasabbak arra, hogy a konduktív pedagógia módszer 

szerint fejlesztett mozgáskorlátozott gyermekek fejlődését a lehető legszélesebb körben mérje és 

ezzel lehetővé tegye hogy sztenderdizáld tesztekkel bizonyíthassuk a gyermekek fejlődését illetve a 

fejlesztő és iskolai nevelő munkánk további fejlődését biztosítani tudjuk. A másik célunk az volt, 

hogy az ismert, sztenderdizált tesztek eredményeit más, a fejlesztésben részt vevő szakember is 

értelmezni tudja, ezzel közös nyelvet beszéljünk és azonos módon értelmezhessük a 

mozgáskorlátozott gyermekek fejlődését. 

A partner intézmények mindegyike elkötelezett híve a konduktív pedagógiának, ezért fontos, hogy a 

gyakorlati munka eredményeit a gyermekek fejlődését a konduktív pedagógia elveinek megfelelően 

széles körben mérni tudjuk. 

 

Iskolánk 10 munkatársa vesz részt a projekt közvetlen megvalósításában. Az óvoda konduktorait, 

óvodapedagógusait is bevontuk a projekt munkába annak érdekében, hogy folyamatosságot 

biztosítsunk a későbbiekben mind a mérések előkészítésében, mind a megvalósításukban és az 

eredmények közös értelmezésében valamint szakmánk és saját szakmai fejlődésünk érdekében. 

A projektbe bevontuk a Főiskola konduktív pedagógiai szakmai munkáért felelős intézetigazgatóját 

is. Ezáltal biztosítjuk, hogy a főiskola munkatársai és hallgatói is értesüljenek a projektben folyó 

munkáról és annak eredményeiről is. 

 



A projektben azt is vállaltuk, hogy tapasztalatainkról egy írásbeli összefoglaló anyagot, kézikönyvet 

is készítünk, amelyet közzé teszünk a projekt és a partnerek honlapján. 

 

Projekt honlapa: http://evibace.jimdo.com  

http://evibace.jimdo.com/

