
 

MEGHÍVÓ 

 
A Gyermekek Háza tisztelettel meghívja Önt 

fennállásának 30. és önálló iskolává válásának 1. évfordulójára rendezett 

 

„Zöld utak az oktatásban” 
című konferenciára, amely 

 

2022. október 28-án a Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és 

Gimnáziumban (cím: 1021 Budapest, Völgy utca 20-22.) kerül megrendezésre. 

 

A konferencia célja: 

a Gyermekek Házában folyó szakmai munka bemutatása az oktatási innovációk 

kontextusában. 

 

 

Program 

 

8.00-8.40 Regisztráció 

8:40 -10:30 BEMUTATÓ ÓRÁK, MEGBESZÉLÉSEK  

10.30 – 11.00 KÁVÉSZÜNET 

 

ELŐADÁSOK: 

11.00 – 11.10 Hajnissné Anda Éva: Megnyitó 

11:10-11.30 Kókayné Lányi Marietta: - A Gyermekek Háza 30 éve 

11:30-12:00 dr. Perlusz Andrea: Hova tovább inkluzivitás? 

12.00 – 12.20 dr. Loványi Eszter: Először egy szavát sem értettük… Mitől lehet sikeres 

az inkluzió? 

12:20-13.10: dr. Lénárd Sándor: Adaptív iskola - egy lehetséges jövő?  

13:10-14:00 Szendvicsebéd



 

14:00-15:00 BESZÉLGETŐKÖRÖK/SZEKCIÓK 

• Legfrissebb innovációnk, GYH gimnázium  

• Inkluzió, több mint tehetséggondozás, több mint felzárkóztatás - 

• Szociális készségek fejlesztése/kooperatív tanulás  

• Az értékelés dilemmái, új útjai  

• Együttműködések pedagógusok, gyerekek, szülők között, a kapcsolatok szerepe 

• A gyógypedagógus, konduktor szerepe az inkluzív nevelés során  

• Tanárnak lenni a Gyermekek Házában  

• Diáknak lenni a Gyermekek Házában  

 

15:00-16.00 Kötetlen beszélgetés, kávézás élő jazz zenével fűszerezve. 



 

 

 

Kedves Barátaink! Tisztelt Kollégáink! 

A Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium ebben az évben ünnepli 

indulásának 30., önálló iskolává válásának 1. évfordulóját. Ezen ünnepi alkalomból szeretnénk 

megmutatni az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkát, és szakmai beszélgetésre hívjuk az 

évek folyamán barátainkká vált szakembereket, a hasonlóan gondolkodó kollégákat. 

Fő sajátosságunk továbbra is a személyközpontúság, a tanulási esélyegyenlőséget biztosító, 

egyéni sajátosságokat figyelembe vevő oktatás, melyet immár a felmenő rendszerben épülő 

gimnáziumunkban is megvalósítunk. Iskolánk inkluzív, osztályainkban 3-4 sajátos nevelési 

igényű gyermek tanul együtt társaival, kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra. 

Az évfordulóra olyan szakmai nappal készülünk, amelyen lehetőséget szeretnénk biztosítani 

nyílt órák meglátogatására, ezek megbeszélésére, meghallgatunk néhány előadást az oktatás 

előtt álló kihívásokról, a jövő feladatairól, számos szekcióban vitathatunk meg közösen aktuális 

szakmai kérdéseket. A napot kötetlen beszélgetéssel és jazzkoncerttel zárjuk. 

A szakmai nap időpontja: 2022. október 28. 

Helyszíne: Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium,  

Budapest, II. kerület Völgy utca 22-22. 

Mivel iskolánk befogadóképessége korlátozott, a részvétel regisztrációhoz kötött, a 

regisztráció díja 2.000 Ft.  

A nyílt órákon csak korlátozott számban tudunk résztvevőket fogadni. A többi érdeklődő 

számára kivetítőn biztosítunk lehetőséget egy-egy tanóra megtekintésére. A szakmai 

előadásokon, beszélgetéseken összesen 200 főt tudunk fogadni. 

A regisztráció részletei a honlapunkon olvashatók: https://www.gyermekekhaza.hu/zold-

utak-az-oktatasban/  

A regisztráció határideje: 2022. október 20. 

A sikeres regisztrációt visszaigazoljuk. 

Szeretettel várjuk! 

 

Kókayné Lányi Marietta 

https://www.gyermekekhaza.hu/zold-utak-az-oktatasban/
https://www.gyermekekhaza.hu/zold-utak-az-oktatasban/

