
A 10. Konduktív Pedagógiai Világkongresszus programja: „A konduktor: Attitűd, foglalkozás, hivatás” (Budapest, 2020. május 22-26.)  

2020. május 22. (p) 

Kútvölgyi út 8. 

2020. május 23. (szo) 

Kútvölgyi út 8. 

2020. május 24. (v) 

 

2020. május 25. (h) 

 

2020. május 26. (k) 

 

2020. május 27. 

(sze) 

 

 

Kongresszus előtti 

workshopok 

(A neurorehabilitáció 

formái 

Magyarországon) 

 

 

 

 

Dékáni találkozók 

  

Megnyitó (09.00-10.00)  
Felettes szervek, támogató és szülői 

szervezetek képviselői, jószolgálati 

nagykövetek 

MERKELY Béla, a Kongresszus 

elnöke, a Semmelweis Egyetem 

rektora 

SZABÓ Attila klinikai 

rektorhelyettes 

ZSEBE Andrea, a Semmelweis 

Egyetem Pető András Karának 

dékánja 

FEKETENÉ SZABÓ Éva, a Pető 

András Kar dékánhelyettese 

 

 

 

Poszterek és gyermekrajzok 

kihelyezése  

7.30 - 8.30 – kötelező 

 

 

 

 

Séta a poszterek között – 

közben reggeli a dobozból (8.00 

- 8.30) 

 

 

 

Kongresszus utáni 

intézmény- 

látogatás 

 

 

Villányi út  

Pető 

 

Move & Walk 

 

Csecsemő neuro- 

rehabilitáció (Katona) 

 

BHRG/TSMT 

(Lakatos) 

 

Huple & 

Neurohidroterápia 

(Schultheisz) 

 

DSMG  

(Dévény) 

 

 

 

Alumni találkozó 

 

Volt Pető neveltek és 

szüleik köszöntése 

 

Pető András utolsó évei 

tanúinak köszöntése 

 

Tiszteletbeli konduktorok 

köszöntése 

 

 

Plenáris előadások 
ZSEBE Andrea (20’) A konduktív 

nevelés új kihívásai 

neveléstudományi szempontból  

FÖLDESI Renáta (20’) Pető ötvenes 

évei az ötvenes években  

PLÉH Csaba (30’) Tanulási 

plaszticitás és fejlődési 

rendellenességek 

ÁBRAHÁM Hajnalka (25’) Az emberi 

kisagy születés utáni fejlődése: 

Morfológiai változások 

koraszülötteknél 

BALOGH Erzsébet (20’) A kisagy 

funkciói és a konduktív nevelés 

KLEIN Anna (25’) A konduktív 

nevelés hatása a tanulási 

képességre 

Plenáris előadások 
FEKETÉNÉ SZABÓ Éva (20’) A 

konduktív nevelésben részesülők 

változó összetétele  

TÚRI Ibolya (20’) Konduktori 

nézetek és attitűdök, szerepek és 

kihívások 

Mel BROWN (30’) A nyelv mint a 

gondolkodás eszköze, a ritmikus 

intendálás szerepe  

FREUND Tamás (45’) Agyhullámok 

– memória – kreativitás: Az 

információs túlterhelés hatásai és 

belső világunk 

TÓTHNÉ HORVÁTH Eszter (25’) A 

konduktív nevelés lehetőségei az e- 

és a tele-rehabilitáció korában 

Plenáris előadások 
SCHULTHEISZ Judit (20’) Egyensúly-

fejlesztő terápia és kutatás a korai 

fejlesztésben  

KELEMEN Anna (25’) A motiváció, 

az akarat és az intenció neurológiai 

háttere  

Mari TERVANIEMI (40’) A zene 

ígéretes alkalmazása a nevelésben  

Rony SCHENKER (25’) Szülői 

észlelések, hozzáállás és cselekvés 

a CP-sek körében tapasztalt 

fájdalommal kapcsolatban 

 

4 párhuzamos szekció 

(előadások, poszterek 

bemutatása) 

 

 

Kongresszus utáni 

intézmény- 

látogatás 

 

Kútvölgyi út  

 

 

 

 

 

Egyéni kérésre  

látogatás más 

intézményekbe 

  I.Nyílt kerekasztal-beszélgetés 

A konduktorképzés klasszikus 

formái, a PAK nemzetközi 

tevékenysége 

 

III. Nyílt kerekasztal-beszélgetés 

A facilitáció klasszikus és új 

formái és eszközei, művészet, 

sport, szabadidős 

tevékenységek a konduktív 

nevelésben 

4 párhuzamos szekció 

(előadások, poszterek 

bemutatása)  

 

 Vezetőségi ülések  
ECA (European Conductive 

Association)  

IPA (Nemzetközi Pető 

Társaság) 

II. Nyílt kerekasztal-beszélgetés 

A konduktorképzés változatai 

magyar közreműködéssel és 

anélkül 

4 párhuzamos szekció 

(előadások, poszter- és 

filmbemutató) 

IV. Nyílt kerekasztal-beszélgetés 

Konduktív nevelés serdülő- és 

felnőttkorban 

A kongresszus zárása 

Gyermekrajz-verseny 

 

 

 

 

 

  Gálavacsora 

Tiszteletbeli Konduktor 

IPA közgyűlés   



oklevelek átadása 

 


