Mese, álom, fantázia – ötödik sárbogárdi konferencia
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2019. május 17-én már ötödik alkalommal rendeztük meg a sárbogárdi konferenciát,
melynek címe idén a „Mese, álom és fantázia” volt. Helyszínnek ismét a sárbogárdi
József Attila Művelődési Központot választottuk. A program iránt idén is nagy volt az
érdeklődés, közel 130 segítő foglalkozású szakembert láttunk vendégül,
pedagógusok,
gyógypedagógusok,
pszichológusok,
szociális
munkások,
gyermekvédelmi szakemberek egyaránt képviseltették magukat.
A konferencia napján a regisztrációt követően dr. Mile Anikó főigazgató köszöntötte a
résztvevőket, ezután dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd város polgármestere nyitotta meg
a rendezvényt.
Első előadóként Gánti Bence integrál pszichológus, klinikai szakpszichológus tartott
érdekfeszítő plenáris előadást Álmok, fantázia, meditáció - áttekintés az
integrálpszichológia nézőpontjából címmel. A konferencia további részében
párhuzamosan futó előadásokon és workshopokon vehettek részt a jelenlévők.
Döbrentey Zsolt klinikai szakpszichológus, szervezetpszichológus Jövő? Kép?
Jövőkép! - A fantázia és belső képalkotás egyes technikái a személyes hatékonyság
és eredményesség érdekében a pszichológiai coaching folyamatban címmel tartott
színes és gyakorlatias előadást, eközben Katóné Szántó Márta festő-rajztanár, és
Kozma Krisztina tanácsadó szakpszichológus, szociológus Belső képek Asszociációs kártyák pedagógiai, pszichológiai alkalmazhatósága címmel vezettek
limitált létszámú műhelymunkát.
A szünet után Nyulász Péter író, és Oszoli-Pap Márta pedagógus A latin ABC kimerült
- mesés ismeretátadás az alfa generáció nyelvén című plenáris előadását hallgatva
kaphattunk értékes információkat a legfiatalabbak olvasási szokásainak változásáról.
Ezzel párhuzamosan Bordácsné Ágoston Krisztina gyógypedagógus vezetett
nagysikerű műhelymunkát „A képzelet grammatikája" - Játékos utazás a mese
világában a személyiségfejlesztés, az anyanyelv és a drámapedagógia segítségével
címmel, valamint Dobosné Bús Ágnes pszichológus Álmainkhoz, céljainkhoz közelebb
- Céljainkhoz vezető út megtalálása coaching-eszközök alkalmazásával című
workshopján kaphattak új ismereteket önmagukról a résztvevők.
Az ebédszünet után folytatódtak a párhuzamosan futó programok: Salgó Péter,
pszichológus és Kovács Claudia Lilla terapeuta Erő-forrásaink megszólítása
képzeletünkkel – címmel vezettek integrált kifejezés- és táncterápiás workshopot. Illés
Györgyi Terézia logopédus, művészetpedagógus, gyógypedagógus Álomfaló
Csodamanó - a fikció szabadságélménye című műhelymunkáját és Szebeni Viola
tanácsadó szakpszichológus, gyermekpszichodráma-vezető Hulladékból alkotás - a
kamasz pszichodráma kreatív lehetőségei című workshopját egyaránt nagyon élvezték
a jelenlévők. Eközben a Színházteremben Bükkiné Andó Mónika gyógypedagógus, dr.

Halász József gyermekpszichiáter és Gedő Ágnes szakpszichológus, ADHD – mit
tehet a pedagógus, mit tehet a szülő című kerekasztal beszélgetésén vehettek részt
az érdeklődők.
A konferencia utolsó előadója, Sándor Éva pedagógiai szakpszichológus, A szülők
hatása a gyermeki fantáziára című plenáris előadását hallgatva kaphattunk értékes
információt a biztonságos kötődés és a mentalizáció szerepéről a gyermek
személyiségfejlődésében.
A konferenciát Hargitai Enikő, a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatóhelyettese zárta be. Minden résztvevő, előadó és workshop-vezető elégedetten
távozott a programról.

MESE, ÁLOM,
FANTÁZIA
Mese, ÁLOM, fantázia – üzeneteket, jeleket, gyógyítást hordozó belsõ világ – varázslatos MEGFOGHATATLAN. Mint egy
hegy alatti barlang- rendszer, MELYNEK bizonyos TERMEIT, szintjeit MÁR feltárták, de MÉG MINDIG rejteget
felfedeznivalókat. A Már feltérképezett MÉLY- ségekbe nyerhettünk betekintést neves pszichológusok,
gyógypedagógusok, pedagógusok elõadásai és MÛHELYFOGLALKOZÁSAI révén a Fejér Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat és a Csipike Egyesület ötödik ALKALOMMAL MEGTARTOTT SZAKMAI konferenciáján Május 17-én,
pénteken a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központban, MELY a „SZAKMAI innováció és fejlesztés a
különleges BÁNÁSMÓDOT igénylõ GYERMEKEKÉRT” elnevezésû, EFOP-3.1.6-16-2017-00034 azonosító SZÁMÚ
projekt keretében valósult MEG. A rendezvényen MINTEGY 150 pedagógus, SZAKEMBER és érdeklõdõ vett részt
szerte a MEGYÉbõl.
A konferenciát dr. Sükösd TAMÁS polgármester és dr. Mile Anikó, a Fejér Megyei

Pedagógiai Szakszolgálat fõigazgatója nyitotta meg, majd „Álmok, fantázia, meditá-

ció” címmel Gánti Bence integrálpszichológus, klinikai szakpszichológus nyújtott

gondolatindító áttekintést a különbözõ lélekgyógyító módszerek/területek/látásmódok (kezdve a vallásoktól) közös pontjairól, az ember pszichikumának rétegeirõl,
szintjeirõl, fejlõdési fázisairól.
Ezt követõen érdekesebbnél érdekesebb,
párhuzamosan futó elõadások, mûhelyfoglalkozások közül lehetett választani.

Döbrentey Zsolt klinikai szakpszichológus, szervezetpszichológus közvetlenségével magával ragadta a közönséget. Az
álomról mint a lélek tisztító, öngyógyító,
egészségmegõrzõ funkciójáról szólt „A
fantázia és belsõ képalkotás technikái a
személyes hatékonyság és eredményesség
érdekében” címû elõadásában.
Katóné Szántó Márta festõ–rajztanár (Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Mûvészeti Alapiskola) és
KOZMA Krisztina tanácsadó szakpszichológus, szociológus a Márta által készített
asszociációs kártyákkal, azok használatával ismertették meg a szakembereket a
gyakorlatban.
Nyulász Péter, a Helka-trilógia, Berger
Szimat Szolgálat sorozat és több mondókáskönyv szerzõje arról beszélt, hogyan
lehetséges az alfa generáció számára hatékonyan eljuttatni az ismereteket és motiválni az olvasásra egy olyan világban, ahol
nincsenek ráutalva a belsõ képalkotásra,
mert készen és bõségesen kapják a vizuális
ingereket a telefon, számítógép, tévé képernyõjén keresztül. Nagyon érdekes volt

hallani, hogyan formálódott gyermekek
bevonásával a Berger-sorozat nyomtatott
képe. Oszoli-Pap Márta, a pécsi gyakorlóiskola pedagógusa arról az általa kidolgozott módszerrõl beszélt, melynek segítségével a gyermekeket a Helka-trilógiájával
ismertetik meg.
A nap folyamán a következõ elõadók és témák szerepeltek még: Bordácsné Ágoston
Krisztina gyógypedagógus (Fejér Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat) – Játékos utazás a mese világában a személyiségfejlesztés, az anyanyelv és a drámapedagógia segítségével; Dobosné Bús Ágnes pszichológus (Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat) – Álmainkhoz, céljainkhoz közelebb;
Kovács Claudia Lilla terapeuta, Salgó Péter pszichológus – „Erõforrásaink megszólítása képzeletünkkel” kifejezés- és táncterápiás workshop; Kiss Enikõ szakpszichológus (Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Felnõtt Pszichiátriai
Osztály)
Az
ADHD-s gyermekek terápiás
lehetõségeinek
áttekintése
klinikai
szemszögbõl; Illés Györgyi Terézia logopédus, mûvészetpedagógus, gyógypedagógus (Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat) – Álomfaló Csodamanó, a fikció szabadságélménye; Szebeni Viola tanácsadó
szakpszichológus,
gyermekpszichodráma-vezetõ
(JászNagykun-Szolnok Megyei Pedagó- giai
Szakszolgálat) S A kamasz pszicho- dráma
kreatív
lehetõségei;
Sándor
Éva
pedagógiai szakpszichológus (Fõvárosi
Pedagógiai Szakszolgálat) – A szülõk
hatása a gyermeki fantáziára.

A nap folyamán a szervezõk természetesen gondoskodtak a kellõ felfrissülésrõl is
az elõtérben, ahol kézmûvesalkotásokat is
lehetett vásárolni többek között a helyi
Kossuth iskola tanítványaitól.
Ismét egy jól sikerült, emlékezetes és hasznos konferencia házigazdája lehetett
Sárbogárd!

Hargitai–Kiss Virág

