ÚTRAVALÓ
„Volt egyszer egy világ, a világban egy bolygó, a bolygón egy földrész, a földrészen egy ország,az országban
egy város, a városban egy lakás, a lakásban egy szoba, a szobában egy ember, s az emberben egy világ.”
Fajcsák Henrietta gyermekkori autizmussal élő költő, festőművész, író
Kedves Szülők/Nevelők!
Régóta dédelgetett célunk, hogy létrehozzunk egy SZÜLŐCSOPORTOT, hiszen intézményi szinten az a
koncepciónk, hogy csak Önökkel közösen tudjuk gyermekeik sajátos nevelési igényeit kielégíteni.
 Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani, hiszen a diagnózis ismeretében Önök is nagyon sokat tehetnek az
állapottal járó nehézségek csökkentéséért.
 Átfogó célunk, hogy a szülőcsoportban résztvevők képesek legyenek differenciáltan látni és megítélni
gyermekük különleges állapotát, lehetőségeit és az ezzel járó lehetséges és/vagy előforduló
nehézségeket.
 Elsődleges célunk, hogy tényleges gyakorlati tanácsokkal, eszközökkel segítsük a mindennapjaikat, a
spontán, kölcsönös kommunikáció és a társas kölcsönösség, valamint a rugalmas gondolkodás és
viselkedésszervezés területein.
 Szeretnénk megtalálni az egyensúlyt a megfelelő stratégiák kiválasztása és az elvárt viselkedés között.
Időpont

Helyszín

Előadó

Téma

16:00

TEAMS

Munkácsi Melinda

Etiológia, neurobiológiai háttér, társuló
zavarok és ellátási lehetőségek

2021.05.03 16:00Hétfő
17.00

TEAMS

Munkácsi Melinda

Érzékelés, észlelés, gondolkodás,
kommunikáció az autizmusban

2021.05.17 16:00Hétfő
17.00

TEAMS

Erdei Annamária
Deim-Fülesdi Edina
Labanczné Borbás Eszter
Mezeyné Imre Katalin

A kommunikáció fejlesztésének
lehetőségei

2021.05.31 16:00Hétfő
17.00

TEAMS

Munkácsi Melinda

Beilleszkedési és viselkedési
problémák elméleti megközelítése

TEAMS

Csipai Ildikó
Erdei Annamária
Deim-Fülesdi Edina
Labanczné Borbás Eszter
Mezeyné Imre Katalin

Beilleszkedési és viselkedési
problémák gyakorlati megközelítése,
megelőzési és kezelési lehetőségek

TEAMS

Bukovinszkyné Vaspöri Anna
Erdei Annamária
Deim-Fülesdi Edina
Imre Enikő Magdolna
Labanczné Borbás Eszter
Mezeyné Imre Katalin
Sándor-Jovic Ljiljana
Szalkári Éva

Önkiszolgálás, önszervezés nehézségei,
gyakorlati segítségek (szobatisztaság,
evés, öltözködés)

2021.04.19
Hétfő

2021.06.09 16:00Szerda
17.00

2021.06.14 16:00Hétfő
17.00

Szoros kapcsolatokra van szükség a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek életútja során mindazok között, akik
valamilyen szempontból részesei annak; a gyermekek, szüleik, a szakemberek partnerek a terápiás folyamatban.
Várjuk Önöket szeretettel!
Elek Zsuzsanna
intézményvezető

