
1 
 

Készítette: Huszárné Mikla Ildikó és Sárkányné Máthéi Krisztina 

Beszámoló - Intézménylátogatás 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VI. kerületi Tagintézménye (Terézváros) 

 

2015. november 10. kedd 

Helyszín: Pető András Főiskola 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. 

A Pető András Főiskola Pedagógiai Intézetének szervezésében a Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat VI. kerületi (Terézváros) Tagintézményének szakemberei: pszichológusok, 

gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok és a konduktor-gyógypedagógus látogatást tettek 

Intézetünkben. 

A szakemberek előadás keretén belül ismerkedtek a konduktív neveléssel, a konduktori 

szakmával, a komplex program készítésének konduktív alapelveivel, tervezésével. 

A szakemberek betekintést nyertek Intézetünk Gyakorló Intézményeiben az EKPMI korai 

fejlesztő csoportjaiban, az Óvodai csoportokban, a Konduktív Fejlesztő Intézet orosz és angol 

csoportjaiban, a Felnőtt Nevelési Intézményegység csoportjaiban folyó napirendi munkába. 

A kerekasztal beszélgetésnél szóba került: 

 A konduktorok és a társszakmák együttműködésének hangsúlyos szerepe. 

 A szakemberek jelezték, hogy akár egy egész délelőtti programot szívesen végig 

néznének. Továbbá érdeklődést tanúsítottak a jövőbeni szakmai programjaink illetve az 

együttműködés lehetőségei iránt. 

 A sajátos nevelési igényű és a tipikus fejlődésű gyermekek/tanulók találkozásának 

elősegítése, a társadalmi párbeszéd lehetőségének megteremtése az esélyegyenlőség 

érdekében. 

A részt vevő szakemberek elégedettségét mérő kérdőív összegző értékelése kiemelt 

színvonalúra minősítette a programot (a tervezést, a szervezést, a megvalósítást). 

Részletes program 

Helyszín: I.e. 2. terem 

9.00 - 9.10  Bemutatkozás 

9.10 - 9.30  Előadás: „A Pető módszer” - Huszárné Mikla Ildikó pedagógiai szakértő 

9.30 - 9.50  Intézet bemutató film 

9.50. - 10.20  Konduktív pedagógiai komplex program, projektszervezés bemutatása 

gyakorlati példával - Sárkányné Máthéi Krisztina PAFPI igazgató 

10.20 - 10.40  Kérdésekre válaszadás, beszélgetés - Huszárné Mikla Ildikó pedagógiai 

szakértő, Sárkányné Máthéi Krisztina PAFPI igazgató 

10.40 - 10.50  Kávészünet 
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Helyszín: Pető András Főiskola Gyakorló területe 

10.50 - 11.45  Csoportlátogatás - Huszárné Mikla Ildikó pedagógiai szakértő, 

Sárkányné Máthéi Krisztina PAFPI igazgató 

11.45 - 12.00  Kerekasztal beszélgetés - Huszárné Mikla Ildikó pedagógiai szakértő, 

Sárkányné Máthéi Krisztina PAFPI igazgató 

Elégedettségi kérdőív összegzése 
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Egyéb megjegyzés a szakemberek részéről: 

 Eszközbemutatást szívesen láttam volna. 

 Esetleg eszközök kipróbálása, érzékenyítés saját élményen keresztül. 

 Köszönöm. 

 Jó lenne, ha ez a magas szintű szakmai munka a megszokott formában tovább 

folytatódna. További sikeres munkát kívánok! 

 Felcserélném a filmnézést a csoportlátogatással, hogy lássunk konkrét foglalkozást. 

Vendégkönyv bejegyzés 
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