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Szakmai beszámoló 

EFOP-3.1.6.-16-2017-000026 számú pályázati projekt keretében megvalósuló programról: 

Szülőklub foglalkozás korai fejlesztésben részesülő gyermekek szülei 

részére c. program 

 

Programfelelős: Szabóné Bukta Henrietta – klinikai szakpszichológus 

A Tiszafüredi Tagintézményben 2018. 04. 06. és 2018.04.13-án tartottuk meg az EFOP-3.1.6.-

16-2017-000026 számú pályázati projekt keretében Szülőklub foglalkozás korai fejlesztésben 

részesülő gyermekek szülei részére című foglalkozásokat, amely egy 6 alkalmas klub sorozat 

első két állomása volt. A klubra azokat a gyámokat, szülőket vártuk, akiknek gyermekei korai 

fejlesztés keretében ellátást kapnak a Tiszafüredi Tagintézményben.  

Az első két foglalkozás a pszichológiai segítségnyújtás jegyében valósult meg, melyet Szabóné 

Bukta Henrietta klinikai szakpszichológus tartott az érdeklődő szülők részére, a következő négy 

foglalkozás témáját gyógypedagógus kollégák határozzák meg.  

A klubfoglakozások lehetőséget nyújtanak a szülők számára, hogy a korai fejlesztés órai 

foglalkozásain túl extra segítséget kaphassanak maguk a szülők is, kérdéseikre választ 

adhassunk, segíthessük őket elakadásaikban, gondjaikban.     

 

Az első alkalom témája: Sérült gyermek születése, annak pszichológiai feldolgozása. A 

megjelent szülőkkel közösen beszélgettünk a gyászfeldolgozásról, gyermekük sérültségről, 

annak okairól, előzményeiről, a krízis állapotokról.  

 

A második alkalom témája: Sérült gyermek nevelésével járó pszichológiai nehézségek, az 

elfogadás, a segítségkérés, örömök, bánatok. A megjelent szülőkkel közösen beszélgettünk egy 

sérült gyermek nevelésével járó pszichológiai nehézségekről, gondokról, ezek ellenére 

megjelenő örömökről, sikerekről, az elfogadásról, a szerethetőségről, protektív tényezőkről.  

Megbeszéltük, hogy mennyi mindent ki lehet hozni 

egy elsőre lehetetlennek tűnő helyzetből a szeretet, 

a türelem és a bizalom segítségével. Sok lelki és 

társadalmi nehézségbe ütköznek a szülők, amit nem 

könnyű kezelni lelkileg, nagyon fontos a család 
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összetartó ereje, és a szakemberek segítsége, megfelelő beavatkozása.  

 

A közös beszélgetést pszichológiai szempontok határozták meg. Minden szülő elmondhatta 

saját élményét, a csoportos közös beszélgetés során egymásnak is segíthettek, elmondhatták 

véleményüket, gondolataikat. Egy nagyon szép közös beszélgetés bontakozott ki az egy-egy 

órás foglalkozások alatt.  

 

A szülőklub foglalkozás első és második része jól sikerült, annak ellenére, hogy 5-4 fő jelent 

meg azokon. A megjelent szülők pozitívan számoltak be a rendezvényről, hasznosnak találták 

azt. Elégedettek voltak a szervezéssel. Új kapcsolatokat alakítottak ki. Jó lett volna, ha a 

gyámok is jelen tudtak volna lenni, de nem jelezték hiányzásuk okát az időbeli kiértesítés 

ellenére.  

 

Tiszafüred, 2018. május 8.  

 

        Krómi Zoltánné  

        tagintézmény-igazgató helyettes 


