HOGYAN VÉDJEM MEG MAGAM?
Emberi jogok a gyógypedagógiai oktatásban
Konferencia Budapesten, 2016. december 8-án
az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon (1097 Budapest, Ecseri út 3).
A fogyatékossággal élő személyek egész életük során kiszolgáltatottak a visszaélésnek,
kihasználásnak és annak, hogy fogyatékosságuk miatt elemi jogaikat korlátozzák. Az oktatás
révén ezeknek a sérelmeknek egy része megelőzhető, és a fogyatékos gyerekek
megtaníthatók arra, hogyan védjék meg magukat.
A konferencia azt járja körül, hogy fogyatékossággal élő gyerekek és fiatalok hogyan
tanulnak és tanulhatnának a jövőben emberi jogaikról úgy, hogy ezekkel a jogokkal a
hétköznapokban élni tudjanak; és miként tehetjük képessé őket arra, hogy megvédjék
magukat a kizsákmányolástól, visszaéléstől és társadalmi kirekesztődéstől. Meggyőződésünk,
hogy az emberi jogoknak hétköznapi helyzetekben, mindennapos problémák során kell
védelmet nyújtaniuk. És úgy véljük, hogy erre az oktatás során kell felkészíteni a diákokat.
A konferencia célja, hogy ösztönözze a magyarországi jogalkotás és pedagógiai gyakorlat
fejlődését.
A konferencia végén tartott záróbeszélgetésen további együttműködésre, közös munkára
hívjuk a résztvevőket.
A következő néhány hónapban a kormányzat számára szeretnénk közösen kidolgozni egy
javaslatcsomagot a fogyatékos tanulók emberi jogi oktatásának fejlesztéséhez, és
konzultációt kezdeményezni a kormányzattal erről. A záróbeszélgetés keretében javasoljuk,
hogy ennek az együttműködésnek a konkrét lépéseit is beszéljük majd meg.

A konferncián a részvétel ingyenes, és regisztrációhoz kötött.
Kérjük, hogy részvételi szándékáról 2016. november 30-ig írjon egy emailt a
tasz@tasz.hu címre. Az email tárgya ez legyen: konferencia2016

TERVEZETT PROGRAM
09:30 – 10:00

Érkezés és regisztráció

10:00 – 10:05

Kapronczay Stefánia (TASZ)

10:05 – 10:15

Bercse László (Értelmi
Fogyatékossággal Élők és Segítőik
Mire jók az emberi jogaink?
Országos Érdekvédelmi
Szövetsége)

10:15 – 10:25

Birtha Magdolna (COFACE
Families Europe)

Nemzetközi tapasztalatok és jó
gyakorlatok a fogyatékos gyerekek
emberi jogi oktatásában

Havasi Ágnes (ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)

Mit (nem) tanulnak az autista
tanulók a jogaikról, és hogyan
tanítsuk meg őket arra, hogy
megvédjék magukat?

Barthel Betty (ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)

Mit (nem) tanulnak az értelmi
fogyatékos tanulók a jogaikról, és
hogyan tanítsuk meg őket arra,
hogy megvédjék magukat?

10:45 – 10:55

Egri Timea (ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar)

Mit tudunk az internetes zaklatás
és a fogyatékosság kapcsolatáról, és
hogyan védjük meg a gyerekeket az
internetes zaklatástól?

10:55 – 11:10

Moderátor: Verdes Tamás (TASZ)

Kérdések és válaszok az előadókhoz

11:10 – 11:30

Kávészünet

11:30 – 11:40

Gazsi Adrienn (Kézenfogva
Alapítvány)

Miben kérnek leggyakrabban
segítséget a hozzánk forduló
fogyatékos emberek?

11:40 – 11:50

Milanovich Dominika (Társaság a
Szabadságjogokért)

Miben kérnek leggyakrabban
segítséget a hozzánk forduló
fogyatékos emberek?

10:25 – 10:35

10:35 – 10:45

Megnyitó

11:50 – 12:00

Farkas Gyöngyi (Symbo
Alapítvány)

Jogi témájú tananyagok oktatása
értelmi fogyatékos és autista
gyerekek és felnőttek oktatása
során

12:10 – 12:20

Juhász-Vass Tímea (Csillagház
Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény)

MONDO-tapasztalatok – A jogvédő
játék lehetséges helye az iskola
mindennapjaiban

12:20 – 12:35

Kérdések és válaszok az
előadókhoz

Moderátor: Verdes Tamás

12:35 – 13:00

Szendvics-ebéd helyben

13:00 – 13:10

Halmos Szilvia – Vadasné Tóth
Mária (AURA Autistákat
Támogató Közhasznú Egyesület)

13:10 – 13:20

Kapitány Imola és Kálózi Mirjam
(MOZAIK Közhasznú Egyesület az
Autizmussal Élő Emberekért)

13:20 – 13:30

Győri Zsófia (Immanuel Otthon
és Iskola)

13:30 – 13:45

Kérdések és válaszok az
előadókhoz

13:45 – 14:00

Kávészünet

14:00-14:45

Záróbeszélgetés

Jogérvényesítő program
autistáknak és az Autista-akadémia

Jogos önvédelem program
bemutatása
"Enyém a döntés!" - Halmozottan
fogyatékos tanulók felkészítése az
önrendelkezésre, támogatott
döntéshozatalra

Moderátor: Verdes Tamás

Moderátor: Verdes Tamás

Köszönjük az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar támogatását.
Ha a konferencia programjával kapcsolatban
bármilyen kérdése vagy észrevétele van,
írjon a tasz@tasz.hu címre
Társaság a Szabadságjogokért
1136 Budapest, Tátra u, 15/B.
Telefon: 061 209 0046

