SZERVEZŐ
Csillaggyertyafény Alapítvány – Rákosszentmihályi
Evangélikus Egyházközség - Börönte Márta
1161 Budapest, Hősök tere 10-11.
http://gyertyafeny.lutheran.hu;
Telefon: 06-1-405-4877
****
Alitera Ügyfélkapcsolati Kft. - Katona Erzsébet
1188 Budapest, Nemes utca 111.
http://oriasveszely.blogspot.com
Telefon/fax: 06-1-294-4205

„Párbeszéd szívtől szívig”

****
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 30.
Részvételi díj: 3000 Ft/fő
E-mailben várjuk jelentkezését: trening@alitera.hu
A jelentkezési lapot és a befizetéshez a számlaszámot e-mailben
küldjük meg.
TÁMOGATÓK
XVI. kerületi Önkormányzat - www.budapest16.hu
TUDÁS FM rádió - „Az oktatás és a kultúra rádiója”
www.tudas.fm
Megközelíthetőség tömegközlekedéssel: Az Örs vezér tere
metróvégállomástól induló HÉV Imre utcai megállójánál, illetve a 176E
és 276E autóbuszok Hunyadvár utcai megállójánál található.

MEGHÍVÓ
"Empátiával a harmonikus világért"
2011. október 13.
II. Országos Szakmai Konferencia
Pedagógusoknak,
gyógypedagógusoknak,
orvosoknak,
lelkészeknek,
mentálhigiénikus
szakembereknek,
pszichológusoknak, szociális szakembereknek, rendőröknek,
szülőknek és a téma iránt érdeklődőknek.
Corvin Művelődési Ház – Erzsébetligeti Színház
1165 Budapest; XVI. kerület,Hunyadvár utca 43/B.

"Minden embernek a lelkében dal van,
És saját lelkét hallja minden dalban.
És csak akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja mások énekét is szépnek.”
Babits Mihály
A 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet 5§ (6) értelmében igazolással
az intézményvezető saját hatáskörben a konferencián való részvétel
kredit pontjait a továbbképzéshez beszámíthatja.

Fővédnök
Dr. Buda Béla pszichiáter, pszichoterapeuta
Védnökök
Kovács Péter polgármester, országgyűlési képviselő
Pozsonyi Monika területi szociális szolgáltató intézményvezető Balatonkenese, MOGYESZ elnökségi tag
A konferencia házigazdája Zsiga László színművész

PROGRAM
13:00- 14:00 – Regisztráció
14:00 – Ünnepi megnyitó - Kovács Péter polgármester
Köszöntőt mond Pozsonyi Monika intézményvezető
Tánc a szíveknek: Gyöngyvirág Tánccsoport (XVIII. kerület)
Baloghné Horváth Mária vezetésével

Empátia gazdagító jelenléte életünkben
I. rész (14:30-15:30-ig)
-Fővédnök, Dr. Buda Béla előadása - Empátia – család – emberi fejlődés
- Szeretetnyelvre hangolva - óvodás korú gyermekek együtt érző
kommunikációja - Pintér Krisztina- Vasvári Tünde óvónők (XVI. kerület)
- Iskolánk a „ MÓRA” életre kelt Pedagógiai Programja Érzünk Létezünk
Egészségben Te Érted…….?! - Dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriella
intézményvezető ( XVI. kerület )

II. rész (16:00- 17:45-ig)
- Ének a szíveknek: Kölcsey Ferenc Általános Iskola (XVI. kerület)
Kék Madár Kamarakórus előadása – vezényel: Herbertné Balogh Gabriella
karvezető
- Empátia segítségével leomlanak a közénk épült falak - Móricz Edit szülő
- A fogyatékos gyermekek ellátásának lehetőségei a mai magyar
közoktatási rendszerben és az ellátási forma hatása a benne szereplőkre
- Ammerné Nagymihály Emília gyógypedagógiai tanár, közoktatási szakértő Integráltan szegregálva?
- Az empátia kincses ládájából - Börönte Márta evangélikus lelkész,
mentálhigiénikus szakember, társtréner, az Országos Szakmai Konferencia
elindítója
- Párbeszéd szívtől szívig” - az együttműködő kommunikáció, 30 órás
akkreditált önismeretei tréning bemutatója - Katona Erzsébet
gyógypedagógus, önismereti tréningvezető
- A ló, mint segítő, az emberibb kommunikációban- Lenner Nóra tréner
- A lélek nyelve a szeretet - Gyermekeink tanítanak szeretni - Farkas
Erzsébet, spirituális pszichológia, transzperszonális terapeuta
Kerekasztal beszélgetés - (17:45-19:00)
-Börönte Mártával és Katona Erzsébettel a II. Országos Szakmai Konferencia
megálmodóival és az előadókkal.

