Szakmai önéletrajz
Bedők Eszter
Tanulmányok
2017.07

Alapozó mozgásterapeuta
5-16 év közötti gyermekek számára egy komplex, több agyi területre kiterjedő elemi
mozgásmintákon alapuló idegrendszeri terápia.

2017.04

Sindelar-Zsoldos program 2. – Tanulási- és magatartási zavarok terápiája
iskoláskorban
Az iskolai tanulást megalapozó, gyengén funkcionáló részképességek szisztematikus
feltérképezését, gyakorlását biztosítja.

2016.06

Alapozó mozgásterapeuta fejlesztő
5-16 év közötti gyermekek számára egy komplex, több agyi területre kiterjedő elemi
mozgásmintákon alapuló idegrendszeri fejlesztés.

2016.04.

GMP Beszédpercepciós diagnosztika
A beszédfeldolgozás, azaz a beszédészlelési és a megértési folyamatok vizsgálata.

2010. –2014.

Gyógypedagógus
Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest
Elvégzett szakirányok:
Tanulásban akadályozottak pedagógiája
Pszichopedagógia
Szakdolgozati téma: A személyközpontú megközelítés hatása az agresszióval és szerhasználattal élő
fiatalokra

2005. –2010

Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda,
Nagykanizsa

Szakmai tapasztalat
2015.08 - 2016.06

Eleven team – Gyermeket a tanulásban segítő alapítvány

Feladatköröm:
•

•
•
•

BTM-es tanulók egyéni és kiscsoportos fejlesztése
rendszeres konzultáció a szülőkkel, gyógypedagógusokkal
Egyéni fejlesztési terv készítése
adminisztráció vezetése

2015.08.24.- 2016.02

Isaszegi Damjanich János Általános Iskola

Feladatköröm:
•
•
•
•
•
•

BTM-es és SNI-s tanulók egyéni és kiscsoportos fejlesztése
első- és kontrollvizsgálati kérelmek szakszerű elkészítése, értékelése
fejlesztési és haladási napló vezetése
konzultáció a szülőkkel és pedagógusokkal
részvétel a tantestület működésében
kompetenciámnak megfelelően mentálhigiénés csoport vezetése

2015-2016

ZOO tábor a Fővárosi Állat és Növénykert napközis tábora

Animátorként feladatom a csoportom felügyelete, kísérése, koordinálása. Játékos programok lebonyolítása,
azokban aktív részvétel, valamint Zoo előadások alatt szükség szerint a ZOO pedagógus munkáját segítem. Ezen
kívül csoportadminisztráció, felmerült problémák kezelése és a szülők tájékoztatása, kéréseik megbeszélése,
jegyzése.

2014.11-2015.02

Simonside Hostel – Depaul UK (Egyesült Királyság, Newcastle)

16-25 éves korú hátrányos helyzetben élő vagy hajléktalan fiatalok számára biztosít lakhatást a Simonside Szálló,
a Depaul UK szervezet tagjaként. A szervezet fő célja, hogy a fiatalok önálló életvitelének kialakítását segítse,
melyet különböző foglalkozások és lakhatás biztosítása által tesz lehetővé.
Feladatköröm:
•
•
•
•
•
•
•

foglalkozások szervezése, tervezése, kivitelezése
társadalomba való beilleszkedés és önálló, független életvitel kialakításának támogatása
individuális nevelés
interjúkra felkészítés
új lakók beilleszkedésének segítése
adminisztrációs feladatok ellátása
kapcsolattartás és programszervezés különböző szociális szervezetekkel

Szakmai önkéntes munkák
2012.06

Lovasterápiás tábor

2008- 2011

Animátor ferencesek nyári gyermektáborában

