PETŐ ANDRÁS FŐISKOLA
REKTORI HIVATAL

A Pető András Főiskola Kutatói és Tehetséggondozó Műhelyének programja
2015/2016. tanév második féléve

Készítette:
Dr. habil. Kelemen Anna főiskolai tanár, mb. tanszékvezető, tudományfejlesztési igazgató
A program szerves része a tehetséggondozás Molnár Krisztina PhD, PhD, főiskolai docens, HTI mb.
intézetvezető, tehetséggondozásért felelős rektori megbízott vezetésével
Tudományterületek:
1. A konduktív pedagógia hatékonyságvizsgálata és a funkcionális mérések alkalmazása a
rehabilitációban és a konduktív nevelésben
2. A konduktív pedagógia életkor- és tartalom-specifikus metodológiai gyakorlatának fejlesztési
eredményei és irányai
3. A konduktív pedagógia pszicho-szociális és társadalomtudományi vonatkozásainak vizsgálata
Kötelező érvénnyel résztvevők:




a releváns témában záródolgozatot készítő hallgatók és konzulenseik
TDK-dolgozatot készítő hallgatók és konzulenseik
a releváns témában kutatómunkát végző konduktor- és oktatókollégák

Meghívottak:



konduktor- és oktatókollégák
meghívott szakértők, társintézmények képviselői

A tudományos ülések helyszíne: I. terem
Időpontok: közéleti sávban, szerda 16.30-17.45 óra, esetenként, szimpóziumokkal összekötve más
időpontban is megtartható.
A szerdai tudományos ülések után a könyvtárban a „Tudományos szalon” keretében szakirodalom
ismertetést, egyes témák kötetlen, beszélgetéssel egybekötött feldolgozását tervezzük.
Kommunikációért felelős: dr. habil. Kelemen Anna főiskolai tanár, mb. tanszékvezető, tudományfejlesztési
igazgató
Szervezésért felelős: Kuti Julianna ügyintéző, Rektori Hivatal
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Az ülések témái és időpontjai

1. ülés: 2016. március 30. szerda 16:30, Kútvölgyi út 6. „B” épület - I. tanterem
Témakör: A tudományfejlesztés és a tehetséggondozás a Pető András Főiskolán
Moderátor: dr. habil. Kelemen Anna főiskolai tanár, mb. tanszékvezető, tudományfejlesztési igazgató
Meghívott: Mihályi Máté kancellár, Sallai Péter pályázati munkatárs, Borbély Tibor stratégiai koordinátor





Előadás (15’): A tudományos élet múltja a Pető András Főiskolán (előadó: dr. Tenk Miklósné dr.
Zsebe Andrea konduktor, főiskolai tanár, rektor)
Előadás (15’): Tudományfejlesztési feladatok az Intézmény kutatási tervének megfelelően a
2016/2017. tanévben (előadó: dr. habil. Kelemen Anna PhD mb. tanszékvezető főiskolai tanár,
tudományfejlesztési igazgató)
Előadás (15 ’): A tehetséggondozás koncepciója és feladatai a tudományfejlesztés kontextusában
(előadó: dr. Molnár Krisztina PhD, PhD mb. intézetvezető főiskolai docens, tehetséggondozásért
felelős rektori megbízott)
Megbeszélés, szakmai vita (30’): Az Intézmény kutatásfejlesztési tervéhez kapcsolódó tematikus
javaslattétel, ezen integrálása a pályázati folyamatokba

18 h: Tudományos szalon: szakirodalom ismertetés - kötetlen, beszélgetéssel egybekötött aktuális témák
feldolgozása
1. Dr. habil. Kelemen Anna: Developmental Medicine and Child Neurology 2016. március – április
szám: válogatott abstractok bemutatása, CP-vel kapcsolatos irodalmi válogatás
2. Feketéné dr. Szabó Éva: A konduktív pedagógia legfrissebb irodalmának bemutatása
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2. ülés: 2016. április 26-án kedden megrendezendő egész napos szakmai szimpózium

MEGHÍVÓ

A Pető András Főiskola tudományfejlesztési igazgatója és a Pető András Főiskola Pedagógiai Intézetének
munkatársai szervezésében
szeretettel meghívjuk a konduktorokat és a társszakmák képviselőit

2016. április 26-án kedden megrendezendő egész napos szakmai szimpóziumra
Helyszín: Pető András Főiskola 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.
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„Mérések, állapotfelmérés a konduktív nevelés és rehabilitáció területén”
A SZIMPÓZIUM RÉSZLETES PROGRAMTERVEZETE

9.00 - 9.30

Regisztráció
A szakmai nap levezető elnöke: Mátyásiné Kiss Ágnes – mb. intézetvezető, Pető András
Főiskola, Pedagógiai Intézet

9.30 - 9.45

Köszöntő
Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea – főiskolai tanár, rektor, Pető András Főiskola

9:45-10.55

Előadások moderátora Feketéné dr. Szabó Éva – főiskolai tanár, mb. általános rektorhelyettes,
Pető András Főiskola
 Metrológia, biometria
dr. habil. Kelemen Anna - neurológus, főiskolai tanár, tudományfejlesztési igazgató, Pető
András Főiskola, Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
 Mérések a konduktív nevelésben
Feketéné dr. Szabó Éva - főiskolai tanár, mb. ált. rektorhelyettes, Pető András Főiskola
Vargáné Kiss Anna - pedagógiai szakértő, Pető András Főiskola, Pedagógiai Intézete
 Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása
Dr. Kullmann Lajos prof. emeritus
Kérdések – válaszok az előadókhoz

11.00-11.15 Kávészünet
11.15-12.40 Az előadások moderátora Daróczy Eszter - mesteroktató, nemz. kapcs. felelős igazgató, Pető
András Főiskola
 A pszichomotoros fejlődés pszichodiagnosztikai vizsgálata / Bayley és Denver
teszt/ dr. Nagy Beáta - egyetemi docens, Debreceni Egyetem
 Kiphard- féle pszichomotoros sztenderdizált teszt felvétele és kiértékelése
Kondákor Ágnes - konduktor, Pető András Főiskola, EKPMI szakszolgálat
 A CP-s gyermekek estében is alkalmazható, különböző képességeket osztályozó rendszerek
Daróczy Eszter (15’) – mesteroktató, nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgató, Pető András
Főiskola
 Nagymozgások mérősor - Gross Motor Function Classification System (GMFCS) a sérülés fokának
osztályozása és Gross Motor Function Measure (GMFM) a gyermek jelen állapotának és a
fejlesztés során elért állapotváltozásának felmérése
Antoni Gáborné - óvodavezető, Pető András Főiskola, Gyakorló Óvoda
Klein Anna - főiskolai adj., szakmai vezető, Pető András Főiskola, Gyakorló Általános Iskola
Vissi Tímea – konduktor, mesterpedagógus, tanfelügyeleti szakértő, Pető András Főiskola, Gyakorló
Általános Iskola
Kérdések – válaszok az előadókhoz
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12.40 -13.15 Ebédszünet
13.15-14.45

Előadások moderátora
 DIFER vizsgálat, - A kritikus elemi készségek fejlettségi szintjének felmérésével az eredményes
iskolakezdés biztosítása
Koronkai Zoltánné - konduktor, fejlesztő pedagógus, Pető András Főiskola, Gyakorló Általános
Iskola
Liptákné Papp Judit – konduktor, gyakorlatvezető, mérési szakértő, Pető András Főiskola,
Gyakorló Általános Iskola
 Goodenough szerinti emberrajz vizsgálat és a mérések tapasztalatai
Mátyásiné Kiss Ágnes - mb. intézetigazgató, Pető András Főiskola, Pedagógiai Intézete
 Logopédusok által összeállított – artikulációs és részképesség vizsgálat
Parragh Katinka – logopédus, Pető András Főiskola
 Cp-s gyermekek GMP diagnosztikájának tapasztalata
Szuhaj Eszter - konduktor, gyógypedagógus, munkaközösség vezető, Pető András Főiskola,
Gyakorló Általános Iskola


Országos kompetencia mérések tapasztalata az iskola tagozaton
Fehér Gyöngyi – konduktor, gyógypedagógus, iskolatagozat vezetőhelyettes, Pető András
Főiskola, Gyakorló Általános Iskola
Liptákné Papp Judit – konduktor, gyakorlatvezető, mérési szakértő – Pető András Főiskola,
Gyakorló Általános Iskola
Kérdések – válaszok az előadókhoz

13.45-15.00

A szimpózium zárása

Jelentkezési határidő: 2016. április 10.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi email címre kérjük küldeni: pedagogiai.intezet@peto.hu
A szimpóziumról további információ kérhető: Mátyásiné Kiss Ágnestől és Sárkányné Máthéi Krisztinától
az alábbi telefonszámokon: +36 1 224-1571, 36 1 224 1579
www.peto.hu
___________________________________________________________________________
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3. ülés: 2016. 04. 27. szerda 16:30, Kútvölgyi út 6. „B” épület - I. tanterem
Témakör: A konduktív pedagógia hatékonyságvizsgálata és a funkcionális mérések alkalmazása a
rehabilitációban és a konduktív nevelésben

Téma: Funkcionális mérések alkalmazása a rehabilitációban és a konduktív pedagógiában
Moderátor: Dr. habil. Kelemen Anna főiskolai tanár, mb. tanszékvezető, tudományfejlesztési
igazgató

Meghívottak: Gruber Mónika konduktor, neuropszichológus, szakszolgálati vezető
Makk Ádám EKPMI vezető, Sélley Péterné iskolatagozat vezető, Antoni Gáborné óvodatagozat
vezető, Dr. Molnár Krisztina PhD, PhD mb. intézetvezető főiskolai docens





Előadás (20 ‘): A „Mérések, állapotfelmérés a konduktív nevelés és rehabilitáció területén”
szimpózium legfontosabb üzenetei: Dr. habil. Kelemen Anna PhD mb. tanszékvezető főiskolai tanár
Előadás (20 ‘): A mozgásfejlesztés mérőeszközeinek használata a konduktív pedagógiában
(előadó: Feketéné dr. Szabó Éva konduktor, főiskolai tanár, mb. általános rektorhelyettes)
Megbeszélés, szakmai vita (35 ‘): Funkcionális mérések alkalmazása a rehabilitációban és a
konduktív pedagógiában, különbségek, átfedések, megvalósítási javaslatok: Mit csinálunk, mit
nem, mit kellene…

18 h: Tudományos szalon: szakirodalom ismertetés - kötetlen, beszélgetéssel egybekötött aktuális témák
feldolgozása


Dr. Kelemen Anna, Feketéné dr. Szabó Éva: GMFC, GMCM: tudományos használatuk – mazsolázás
az irodalomból.
_______________________________________________________

4. ülés: 2016. 05. 25. szerda 16:30 Kútvölgyi út 6. „B” épület - I. tanterem
Témakör: A konduktív pedagógia hatékonyságvizsgálata és a funkcionális mérések alkalmazása a
rehabilitációban és a konduktív nevelésben
Téma: A motoros funkciók felmérése a rehabilitációban és a konduktív pedagógiában - SDR
Moderátor: dr. habil. Kelemen Anna PhD mb. tanszékvezető főiskolai tanár, tudományfejlesztési igazgató
Kötelező jelenlét: SDR konduktorok
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Előadás (20’): Az SDR műtét előtti és utáni motoros állapotfelmérés a fiziáter szakorvos
szemszögéből , Járásanalízis, mozgáslabor: mit tudunk? Mit várhatunk tőle? Dr. Mező Róbert
osztályvezető főorvos, mestertanár
Előadás (20’): Az SDR műtét előtti és utáni motoros állapotfelmérés a gyógytornász szemszögéből.
Varga Krisztina, gyógytornász
Előadás (10’): Az SDR műtét előtti és utáni állapotfelmérés a beteg és a gyakorló neurológus
szemszögéből. Dr. habil. Kelemen Anna mb. tanszékvezető, főiskolai tanár, tudományfejlesztési
igazgató
Előadás (10’): Az SDR műtét előtti és utáni állapotfelmérés a konduktor szemszögéből. Feketéné
dr. Szabó Éva konduktor, főiskolai tanár, mb. általános rektorhelyettes
Megbeszélés – a konduktor helye az SDR programban - SDR nyári tábor, mint intenzív, intervallum
rehabilitációs lehetőség. Mucsina Dóra, Vajdáné Mühl Mariana

18 h: Tudományos szalon: szakirodalom ismertetés - kötetlen, beszélgetéssel egybekötött aktuális témák
feldolgozása


Dr. habil. Kelemen Anna, Feketéné dr. Szabó Éva, Mucsina Dóra, Vajdáné Mühl Mariann

1. SDR irodalom áttekintés
2. nyári tábor. Post SDR rehabilitációban a protokollban előírt feladatok integrálása a konduktív
feladatsorba és napirendbe
_____________________________________________________________________

5. ülés: 2016. 06. 15. szerda 16:30 - Kútvölgyi út 6. „B” épület - I. tanterem
Témakör: A konduktív pedagógia hatékonyságvizsgálata és a funkcionális mérések alkalmazása a
rehabilitációban és a konduktív nevelésben
Kötelező részvétel: Pszichológusok, gyógypedagógusok, oktató konduktorok

Pszichoszociális mérések a rehabilitációban és a konduktív nevelésben

1. Előadás (15’): Kognitiv rehabilitáció. Gruber Mónika konduktor, neuropszichológus,
szakszolgálati vezető
2. Előadás (15’): Memória és tanulás neurológiai alapja. Dr. habil. Kelemen Anna PhD mb.
tanszékvezető főiskolai tanár
3. Előadás (20’): Verbális memória lateralizált CP-s gyermekeknél.
Kondor Kinga, végzős
hallgató
4. Előadás (20’): Vizuális memória lateralizált CP-s gyermekeknél:. Molnár Réka, végzős hallgató
5. Előadás (20’): A tükörneuronok szerepe a tanulásban. Leszkó Dóra, végzős hallgató
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18 h: Tudományos szalon: szakirodalom ismertetése - kötetlen, beszélgetéssel egybekötött aktuális témák
feldolgozása



Kognitív rehabilitáció absztraktok: Gruber Mónika konduktor, neuropszichológus, szakszolgálati
vezető
Memóriavizsgálatok, tesztek bemutatása: dr. Gombás Judit főiskolai docens
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