
Útikönyv szülőknek
és más eszközök a családban rejlő 

kapacitások fejlesztésére a kora 
gyermekkori intervenció és

az inkluzív nevelés területén

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

Szeretettel meghívjuk a Down Egyesület által vezetett 
„Kora gyermekkori intervenció és iskolai együttnevelés integrált 

gyakorlati protokollja a fogyatékkal élőkért” 
című program záróeseményére, és az azt követő fogadásra.

A program során a partnerek létrehoztak egy közérthető protokollt 
szakemberek részére, amely hasznos információkkal szolgál a kora 

gyermekkori intervenció és az inkluzív nevelés területén. A protokollt az 
eltérő fejlődésű gyermeket nevelő szülők részére összeállított „Útikönyv” 

egészíti ki. A program nemzetközi tapasztalatai alapján Budapesten elindul 
egy új korai fejlesztő intézmény, amelynek fókuszában

a családgondozás és a társadalmi befogadás erősítése áll.

A rendezvény ingyenes, azonban csak limitált számú jelentkezést tudunk fogadni, 
a regisztráció véglegesítésében a regisztráció sorrendjét vesszük figyelembe.

Jelentkezés:  október 24.-ig, a jelentkezési lap kitöltésével: 
https://goo.gl/forms/UROCmSjirbmqEroR2

Megtisztelő megjelenésére feltétlenül számítunk!

Amennyiben további információra 
van szüksége, keresse munkatársunkat 
az alábbi elérhetőségeken:

Kovács Rita
E-mail cím: rita.kovacs@downegyesulet.hu
Telefonszám: +3620 241 8598

ZÁRÓESEMÉNY

Időpont: 
2017. október 27.
10.00 -14.00
(regisztráció 09.30-tól)

Helyszín: 
MagNet Közösségi Ház, Juhar terem 
(Budapest, VI., Andrássy út 98.)

9.30 - 10.00 Regisztráció

10.00 Köszöntő Kisari Károly, a Down Egyesület elnöke

10.15 Komplex családközpontú koragyermekkori intervenció 
az inklúzió előfutára

Pázmány Viktória gyógypedagógus, a nyíregyházi Csodavár Korai 
Fejlesztő Centrum szakmai vezetője

10.30 I[nc]lusio.sk Ferencsik István, a projekt koordinátora, Liberta Egyesület, Szlovákia

10.45 Útikönyv szülőknek Pódiumbeszélgetés Jaksity Kata moderálásában

11.30 Kávészünet

11.45 Az integrált Mindenkinek becsengettek! protokoll 
szerinti programok eredményei Romániában

Gnandt Gábor, gyógypedagógus, a projekt szakmai koordinátora, 
Caritas Egyesület, Románia

12.00 Hatástanulmány Dr. Hüse Lajos szociológus, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 
Nyíregyháza

12.15 Inklúzív modell és innovatív korai intervenció a 
Csodavár Budapestben

Antal-Valecsik Zsófia gyógypedagógus, a budapesti Csodavár Korai 
Fejlesztő Centrum szakmai vezetője

12:45 „Felülkerekedik a szeretet” 
Szülők a diagnózis elfogadásáról Előadás a Vígszínház színészeinek tolmácsolásában

13.00 Állófogadás
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