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BEMUTATKOZÁS 

Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek lenni. 

Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bízni. 

Ha a gyerekek dicsérve élnek, megtanulják megbecsülve érezni magukat. 

Ha a gyerekek méltányosságban élnek, megtanulják az igazságot. 

Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hittel élni. 

Ha a gyerekek megerősítve élnek, megtanulják magukat szeretni. 

Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megtalálni a szeretetet a 

világban! 

  

                                                                       Dorothy Law Holte: Egy élet a kezedben…részlet/ 

 

 

A Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI szegregált általános iskola, gyógypedagógiai 

módszertani intézménnyel. Az anyaiskolában tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, 

autista és súlyos, halmozottan sérült gyermekek képzése folyik. Az EGYMI utazó gyógypedagógusi 

hálózatot működtet. Az utazó gyógypedagógusok a partneriskolák SNI-s tanulóinak rehabilitációját 

biztosítják, valamint segítik a befogadó iskolai pedagógusokat a differenciált oktatás 

megvalósulásában, a mindennapi munkában. Az intézmény kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerrel 

bír. Az iskola pedagógusai folyamatosan megújítják tudásukat, továbbképzésekkel, előadásokkal, s 

kollégáink is rendszeresen tartanak előadásokat. Innovatív, elhivatott, szakmai fejlődését szem előtt 

tartó pedagógusokból áll a tantestület. Tanulóink sikeresen szerepelnek versenyeken, több 

színtéren, a Megyei Komplex Tanulmányi Versenyen éppúgy, mint a sportban. Egyik legnagyobb 

sikerük a Speciális Olimpián szerzett aranyérmek.  
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AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI 

Továbbképzést, előadást tartunk konfliktuskezelés témakörben. A Tükörtábla-terápia és a Nild 

ritmikus írás módszertanának megismertetése szerepel jó gyakorlataink között. Bemutatjuk hogyan 

lehet a robotokat alkalmazni tanulásban akadályozott tanulók esetében. Továbbra is szívesen 

átadjuk az állatasszisztált- terápiák módszertanának alapjait, bemutatjuk az előnyeit. Bemutatjuk, 

hogyan lehet IKT eszközöket alkalmazni természetismeret órán tanulásban akadályozott 

gyerekeknél. Megismertetjük a kollégákkal hogyan lehet beszédkészséget fejleszteni 

kommunikációt segítő szoftver segítségével. Megismertetjük az érzékenyítő órák, előadások nálunk 

működő gyakorlatát az érdeklődő kollégákkal.  

 

 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

 továbbképzés, előadás tartása 

 érzékenyítő óra tartása 

 bemutató óra, foglalkozás tartása 

 műhelymunka 

 hospitálási lehetőség, tanácsadás 

 autista specifikus eszköz, környezet bemutatása 

 terem biztosítása 

 

 


