
„TUDÁSSZOMJ 2” 
SZAKMAI NAP 

… konduktorok, konduktorhallgatók, 

gyógytornászok, gyógytornászhallgatók, 

a társszakmák képviselői 

és mindazok részére, akik szomjaznak a tudásra… 

 

 

 

Kedves Kollégák! 
 

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a márciusi – nagy érdeklődésnek örvendő – 

„Tudásszomj” Szakmai Nap előadássorozatai folytatódnak, melyre szeretettel várjuk az 

érdeklődőket. 

A „Tudásszomj 1” Szakmai Nap résztvevőinek írásos visszajelzései és javaslatai alapján 

állítottuk össze a „Tudásszomj 2” szakmai programját. 

 

Ismét hazai és nemzetközi szaktekintélyeket kértünk fel előadónak, hogy gyarapítsák 

tudásunkat. 

 

A „Tudásszomj 2” Szakmai Nap előadásait elsősorban konduktoroknak, 

konduktorhallgatóknak ajánljuk, de nagyon hasznos ismereteket tartalmaznak a társszakmák 

és minden olyan végzett és jövőbeli szakember számára is, aki mozgássérült (központi 

idegrendszeri sérült) gyermekek professzionális segítését, fejlesztését választotta hivatásául. 
 

Szakmai függetlenségünkhöz ragaszkodva ez alkalommal sem fordultunk semmilyen 

szervezethez, szervhez támogatásért, de a szakmai színvonalat és a hozzáférhetőséget szem 

előtt tartva a részvételi díjat ismét igen alacsony összegben határoztuk meg. 

Emiatt természetesen megint „nem futja” cateringre, így mindenkit arra kérünk, hozzon 

magával uzsonnát. Várjuk a valódi tudásszomjtól szenvedő résztvevőket! 

 

 

 Üdvözlettel: 

 

 

 Kiss-Pálné Borbély Ágnes 

 konduktor, igazgató 

 

 

 

 

Időpont: 2012. október 6. (szombat) 10
00

-16
00

 

Helyszín:  Budapesti Műszaki Egyetem 

1111 Budapest, XI. kerület, Műegyetem rakpart 3, Központi (K) épület, magasföldszint 34. 

Szervező: MOIRA Konduktív Pedagógiai Központ 



 

„TUDÁSSZOMJ 2” SZAKMAI NAP 

PROGRAM 
 

 

 

10.00 – 11.00  Mit? Hogyan? Miért? 

 A Bobath-koncepció jelentősége a cerebrál parézises gyermekek 

fejlesztésében (magyar nyelvű tolmácsolással) 

Előadó:  JOAN DAY MOHR  

  Physiotherapist, International Senior NDT / Bobath 

Instructor-IBITA 

  Odú Fejlesztő Központ, Szeged 

 

 

11.00 – 12.00 A Dévény-módszer 

Előadó:  DÉVÉNY ANNA  

  szakgyógytornász, szakmai és intézményvezető 

  Dévény Anna Alapítvány, Budapest 

 

 12.00-12.30  A szenzoros integrációs terápia bemutatása (Ayres-terápia) 

 Előadó: SZŐKE MELINDA 

  konduktor, mozgásterapeuta, intézményvezető 

  Dél-Pesti FejlesztőHáz, Budapest 

 

12.30-13.00  A Pfaffenrot-féle szinergetikus reflexterápia bemutatása 

 Előadó: BŐSENBACHER TÍMEA 

  konduktor, mozgásterapeuta, intézményvezető 

  Újbudai FejlesztőHáz, Budapest 

 

 

13.00 – 13.30 Ebédszünet 
 

 

 

13.30 - 15.00 Szerelem, szex mindenkinek? 

 Mozgássérült tinédzserek és fiatal felnőttek szexuális élete 

 Előadó: Dr. habil. Forrai Judit 

   egyetemi docens 

  Semmelweis Egyetem, Budapest 

 

 

15.00 – 16.00 Professional Profile of the Conductor in Europe (magyar nyelven) 

 (kifejezetten konduktoroknak és konduktorhallgatóknak ajánljuk) 

 Előadó:  TÓTHNÉ HORVÁTH ESZTER 

   vezető konduktor, intézményvezető 

   Move & Walk Sverige AB, Svédország 
 

(A program a körülményektől függően módosulhat.) 

http://koraszulott.com/fejlesztesi-modszerek/122-katona-modszer-neurohabilitacios-trening.html
http://koraszulott.com/fejlesztesi-modszerek/122-katona-modszer-neurohabilitacios-trening.html
http://koraszulott.com/fejlesztesi-modszerek/122-katona-modszer-neurohabilitacios-trening.html


 
 

RÉSZVÉTELI DÍJ (az ÁFA összegét már tartalmazza): 
Érvényes diákigazolvánnyal rendelkező nappali tagozatos hallgatók részére: 700 Ft 
Konduktorok részére: 1.300 Ft 
Társszakmák képviselői és levelező tagozatos hallgatói részére: 1.600 Ft 
A részvételi díj nem tartalmaz étkezést! 
 
 

Banki átutalás adatai: 
MOIRA Mozgásnevelő Kft 
MKB Bank 10300002-20361792-00003285 
Kérjük a megjegyzés rovatban a számlázási nevet és címet (!!!) feltüntetni, 
és az átutalási bizonylatot a regisztrációt végző kollégáknak leadni. 
 
 
 

A kitöltött jelentkezési lapokat a moira@moira-cec.hu e-mailcímre vagy a 

06-1-250-2477-es faxszámra várjuk 2012. október 4. (csütörtök) déli 12.00-ig. 

 
 

 

MOIRA 
KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI KÖZPONT 
H-1113 Budapest, Bartók Béla út 152. 
Tel./Fax:          +36 (1) 250-2477 
Mobil:              +36 (20) 661-6814 
E-mail:             moira@moira-cec.hu 
Web:                www.moira-cec.hu 
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