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XXVIII. Jókai Mór Nyári Egyetem, Komárom 

___________________________________________________________________________ 

 

 

2019. július 8-12. 

 

Cím: "A korai fejlesztéstől a tehetséggondozásig"- milyen segítséget nyújthat 

a pedagógiai szakszolgálat a nevelési-oktatási intézményeknek és a szülőknek? 

 

Időtartam: 20 óra 

Célcsoport:  óvodapedagógusok, alsó- és felső tagozatos tanítók, fejlesztő 

pedagógusok, egyetemi hallgatók, érdeklődő pedagógusok 

 

Képzés célja:  

Fontosnak tartjuk, hogy a 20 órás szakmai program keretén belül a pedagógusok 

betekintést nyerjenek a pedagógiai szakszolgálatok munkájába és minél több 

gyakorlati útmutatót, használati tudást kapjanak a gyermekek/tanulók komplex 

pedagógiai, gyógypedagógiai, logopédiai, pszichológiai 

fejlesztésével/tehetségfejlesztésével kapcsolatban. További célunk, hogy 

felhívjuk a figyelmet a kompetenciahatárokra. Szeretnénk, ha az 

óvodapedagógusok, tanítók, tanárok is kedvet kapnának a speciális területeken 

dolgozó szakemberekkel történő együttműködésre. Az a tapasztalatunk, hogy a 

többségi pedagógusok sok esetben rendelkeznek változatos módszertani 

tudással, csak valamilyen oknál fogva nem merik használni, vagy nincs 

lehetőségük használni ezeket. A gyermekek/tanulók komplex hatékony 

fejlesztéséhez igazi csapatmunkára van szükség, ezért is elengedhetetlen a 

többségi pedagógusok és a speciális munkát végző szakemberek 

együttműködése.  
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Tartalma:  

A pedagógiai szakszolgálatok a szülőket, a nevelési oktatási intézményeket és az 

ott dolgozó pedagógusokat is segítik abban, hogy a gyermekek a korai 

fejlesztéstől a tehetséggondozásig speciális pedagógiai, gyógypedagógiai, 

pszichológiai, logopédiai segítséget kapjanak. Változatos és speciális 

módszertani tudás gyűlik össze ezekben az intézményekben, mind a 

diagnosztika, mind a fejlesztés és terápia területén. Szeretnénk bemutatni, hogy 

a képességek fejlődése, fejlesztése miként épülnek egymásra. Miként 

kapcsolódik például a mozgásfejlesztés a nyelv- és beszédfejlesztéshez. Mi a 

szerepe a szenzoros integrációnak. Miért fontos az érzékszervek megfelelő 

működése.  

Kiemelt témáink: 

- a korai fejlesztés megkezdésének kihangsúlyozása,  

- a nyelv és beszédfejlődés bemutatása,  

- a beszédészlelés és beszédértés szerepének kihangsúlyozása,  

- a logikai, tábla és társasjátékok használatának „becsempészése” a mindennapi 

fejlesztésbe,  

- a kiemelt figyelmet és különleges gondozást igénylő gyermekek, tanulók 

beilleszkedését segítő lehetőségek bemutatása a pszichológus szemével,  

- a komplex tehetséggondozás bemutatása, 

- az óvoda és az iskola közötti átmenet nehézségei, jelentősége, az iskolaérettség 

témaköre. 

 

Előadó/k-gyakorlatvezető/k, munkahely:  

Erdőző-Horváth Krisztina logopédus, Hutvágner Kamilla tanácsadó 

szakpszichológus, Polákné Szeiman Katalin gyógypedagógus, Kozma 

Szabolcs okleveles gyógypedagógus, logopédus 

Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi 

Tagintézménye 

A szekciónk munkáját az egész hét folyamán segítik az Artis Centrum vezető 

alapító képviselői Barthalos Réka konduktor és Melecski Júlia 

gyógypedagógus. Nagy segítséget nyújtanak abban, hogy a pedagógiai 

szakszolgálatunkban alkalmazott módszerek mennyire ültethetők át a felvidéki 

magyar gyermekek/tanulók mindennapi és rendszeres fejlesztésébe.  


