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A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézményének beszámolója az 

EFOP 3.1.6 projekt 3. negyedévi megvalósításáról 
 

Interprofesszionális együttműködés lehetőségei 

a szakszolgálati ellátásban 

 

A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézménye 2018. augusztus 28-án rendezte meg az 

Interprofesszionális együttműködés lehetőségei a szakszolgálati ellátásban című programját. A  

programot azzal a céllal terveztük, hogy a szakszolgálati ellátásban dolgozó pedagógusok 

számára bemutassuk a tagintézményünkben tevékenykedő, különböző professziókkal 

rendelkező szakemberek szakmai együttműködésének formáit, közös szakmai munkájuk színes 

palettáját. A programon résztvevő kollégák a szakmai tevékenység megújulásaként olyan 

szakmaközi (pl. gyógypedagógus-pszichológus, nyelv-és beszédfejlesztő-pszichológus stb.) 

együttműködésekben megvalósuló csoportos beavatkozásokról hallgathattak előadásokat, 

melyekkel a pedagógiai szakszolgálati munka során a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

tanulók fejlesztése, terápiás megsegítése is eredményesebbé, hatékonyabbá tehető. A szakmai 

napot Nieberlné Sági Mónika moderátor vezette le.  

A szakmai napot Gleviczky Marianna tagintézmény-igazgató, logopédus az 

Interprofesszionalitás megjelenítése másképp a logopédiai ellátásban című előadása nyitotta 

meg.  

Ezt követően Baloghné Bencsik Izabella, gyógypedagógus és Horváth Csilla pszichológus 

kollégáktól hallhattuk A lélek hangja a beszédindulásnál – Hangadó csoport a JNSZMPSZ 

Szolnoki Tagintézményében című előadást.  

               
Debreczeniné Simon Marianna és Koczok Ágnes 

gyógypedagógusok Ficánkák, avagy 

mozgásterápiák ötvözése a JNSZMPSZ Szolnoki 

Tagintézményben címmel a különböző 

mozgásterápiák alkalmazásával működő 

csoportjukat mutatták be.  
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Laczó Ildikó pszichológus a Team munka előnyei a szakértői tevékenységben címmel tartotta 

előadását. Gulyásné Tőrös Erzsébet gyógypedagógus és Dégi Zoltánné nyelv- és 

beszédfejlesztő pedagógus SULIVÁRÓ – Komplex képességfejlesztés az iskolakezdés előtti 

időszakban című előadás keretében osztották meg a közös együttműködésben szerzett 

tapasztalataikat.  

                 
 

Hegedűs Zsuzsa pszichológus „Varázsjátékok” A kettős csoportvezetéssel megvalósuló 

személyiségfejlesztő csoportot mutatta be. A szakmai nap zárásaként Rózsa Józsefné 

gyógytestnevelő: A gyógytestnevelés létjogosultsága, majd Szabó Anita pszichológus: Az 

iskolapszichológus együttműködése az intézményvezetéssel és a pedagógusokkal (a szexuális 

bántalmazás megelőzése - prevenciós program bemutatása) címmel tartották meg előadásukat. 

A rendezvényre a Szolnoki tagintézmény szakalkalmazotti testülete mellett a karcagi 

tagintézményből és az újszászi telephelyről is érkeztek meghívott kollégák. Egész napos 

szakmai rendezvény lévén az előadások közé rövidebb szüneteket iktattunk be, mikor a 

vendégek kávét és frissítőt is fogyaszthattak. 

A szakmai nap jól sikerült, annak szervezéséről és színes, tartalmas programjáról a résztvevők 

elégedetten nyilatkoztak.   

 

Szolnok, 2018. augusztus 31. 

Gleviczky Marianna és  

Dr. Pásztorné Parádi Emőke 

                     programfelelősök                                                       

 

  


