
EFOP-3.1.6-16-2017-00026 

 

EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú "Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!” 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki 

Tankerületi Központban c. projekt 

 

Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat meglátogatása, jó gyakorlatok bemutatása 

(IV. negyedév) 

 

Bizottságunk szakalkalmazotti, alkalmazotti munkatársi közössége, főigazgató-helyettes 

asszony, valamint projektünk szakmai asszisztense a tapasztalatcserére busszal, a reggeli 

órákban indult útnak. Megérkezésünket követően a Békés Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat igazgatója, helyettesei, bizottságvezetője kérésére még saját programot 

terveztünk (kávézás, városnézés, ebéd), mivel elfoglaltságuk miatt a déli órák után tudtak 

minket fogadni. Ezután a helyszínre érkezve a szakértői bizottság vezetője, Csepregi 

András köszöntött minket, mert a főigazgatóság az épület egy távolabbi részében van, ezért 

előbb a szakértői bizottságot tekintettük meg, és ismerkedtünk rendszerükkel, munkájukkal.  

 

 
 

A tárgyalóteremben már a szakszolgálati főigazgatóság és tagintézményeinek részletes 

bemutatása következett, melyet főigazgató asszony bevezetője után a jelenlévő 

szakemberek egymást váltva tartottak. A szolnoki szakértői bizottság működésére, belső 

szervezeti felépítésére, ellátási területünkre, valamint ellátott szakszolgálati feladatainkra 

vonatkozóan egy rövid bemutatkozás után inkább kérdésekre válaszolva, kötetlen 

beszélgetés formájában került sor, melyet 

kellemes tapasztalatcsere, egyéni 

bemutatkozások követtek. Majd kisebb 

szakmai csoportokba szerveződve szakmai 

beszélgetésekre is lehetőség nyílt. A szakmai 

beszélgetések alkalmával megosztottuk 

egymással a szakszolgálati feladatellátás során 

szerzett tapasztalatainkat, illetve a gyakorlati 

feladatvégzés során felmerülő szakmai, 

szervezési és praktikus kérdésekben 

egyeztettünk.  
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A beszélgetések során többnyire a szakértői vizsgálatok protokolljáról, a minél 

gördülékenyebb szervezést akadályozó problémákról, azok megoldásáról esett szó, majd 

ezek mellett a BTMN és a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók diagnosztikai 

részleteiről, ellátásáról, a pontos dokumentáció készítéséről is beszélgettünk. 

Tapasztalatokat osztottunk meg többek között a szakértői bizottsági vizsgálatok (a 

vizsgálatkérés okai, a vizsgálatok szervezése, javaslatok) menetéről, a két megye 

gyakorlata közti eltéréseket is megismertük, a praktikumra törekvő változtatásokat 

esetlegesen beépítjük munkánkba. Beszélgetéseink során érintettük, hogy a 

gyermekek/tanulók nevelésének-oktatásának segítése érdekében intézményeink milyen 

partneri, partnerintézményi együttműködési módokat, formákat alkalmaznak, melyek 

bizonyulnak a leghatékonyabbnak, illetve a legújabb törvényi változások várható 

bevezetését, a felmerülő nehézségek csökkentésének módjait beszéltük meg. 

 

 
 

 

 

Szolnok, 2019. november 6. 

                                                                                         Ungi Marianna 

                                                                  JNSZMPSZ főigazgató-helyettes, MSZB vezető 

 


