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JNSZMPSZ TISZAFÜREDI TAGINTÉZMÉNYÉNEK 
BESZÁMOLÓJA AZ EFOP 3.1.6 PROJEKT III. NEGYEDÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL 

                    

2019. augusztus 23-án „Gond van a gyermekemmel. Ki segíthet?” Segítő szakmák 

összefogása a magatartási-, beilleszkedési- és érzelmi zavarokkal küzdő gyermekek segítésére 

elnevezésű konferenciát tartottak Tiszafüreden a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézményének szervezésében. A konferencia az EFOP-3.1.6-16-

2017-00026-os számú „Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!” A kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központban c. projekt részeként 

valósult meg. Az egész napos programon a gyermekek pszichés fejlődéséről, ismertebb és 

kevésbé ismert pszichiátriai zavarairól, kezelésük lehetőségeiről, tanulási és magatartási 

zavarokról és az azokkal való megküzdést segítő módszerekről hallhattak értékes előadásokat 

a szakma kiválóságaitól, valamint részletes betekintést nyerhettek a szakszolgálat felépítésébe 

és működésébe is. A közönség soraiban, az iskolákban és óvodákban dolgozó pedagógusok, 

szakszolgálati szakemberek és segítő szakmában dolgozók mellett szép számban voltak a téma 

iránt érdeklődő szülők is. 

Az érkező vendégek a regisztrációt követően finom kávéval és frissen sült pogácsával 

indíthatták a tartalmasnak ígérkező szakmai összejövetelt. A konferencia elején Krómi 

Zoltánné a JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény vezetője üdvözölte a szép számban 

megjelent résztvevőket, majd Csibi Enikő a JNSZMPSZ főigazgatója mondott köszöntő 

beszédet, ahol röviden vázolta a szakszolgálatokkal való együttműködés sokrétű lehetőségeit, 

valamint beszélt a prevenció kiemelt fontosságáról az ágazatban. A rendezvény háziasszonya 

Mályiné Koór Cecília a JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézményének logopédus szakembere 

volt. A konferencia további részében értékes szakmai előadásokat hallgattak meg az 

érdeklődők. Prof. Dr. Bugán Antal klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a Debreceni 

Egyetem NK Magatartástudományi Intézet professzora a gyermeki magatartászavarok pszichés 

hátterét hozta közelebb a hallgatósághoz. „Gyermekkori magatartászavarok háttere. Megelőzés 

és kezelés” címet viselő előadásában közérthetően és kimerítően részletezte a gyermeki lélek 

fejlődésének specifikumait, végül a prevenció és kezelés lehetőségeiről is szólt. Az előadás 

zárógondolatai összecsengtek Dr. Hirsch Anikó 

csecsemő- és gyermekgyógyász, 

gyermekpszichiáter, pszichoterapeuta, a Bethesda 

Gyermekkórház Pszichoszomatikus Részleg 

főorvosának előadásával, aki orvosi szemüvegen 

keresztül közelítette meg a legjellemzőbb 
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gyermekkori pszichés nehézségeket és zavarokat. Előadása a „Problémás gyerekek vagy 

problémás környezet? - a pedagógiai mentálhigiénés problémák háttér tényezői a 

gyermekpszichiáter szemével” címet viselte. A doktornő közérthetően ismertette az orvosi 

klasszifikációs rendszereket és diagnosztikus kritériumokat, az intervenciós lehetőségeket, de 

hangsúlyozta a környezet szerepének rendkívül fontos voltát is. Az előadások után teret kaptak 

a közönség kérdései is, amelynek lehetőségével, örömmel éltek a résztvevők. Az ezt követő 

szünetben a művelődési központ kistermében szendvicsebéddel, fasírtgolyókkal, kávéval és 

ásványvízzel vendégelték meg a rendezvény szervezői a hallgatóságot. Majd Dr. Pataky Nóra 

előadása következett volna. Sajnos az előadó nem tudott megjelenni a rendezvényen, ezért a 

szakszolgálatunk Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephelyének pszichológusa, 

Csíkné Gábli Erika adott elő a tehetséges gyermekek adottságaival társuló lehetséges 

nehézségekről. Előadásában a „Deviáns-e a tehetség?” kérdését járta körül. Kollégánk 

rugalmasságának köszönhetően avatatlan szem észre sem vette a két nappal korábban váratlanul 

előállt probléma orvoslását. Ezután „Mit tehet a szakszolgálat a magatartászavaros 

gyermekekkel?” címmel a közönség egy rendkívül informatív és átfogó előadást hallhatott a 

szakszolgálat felépítéséről és működéséről Szabóné Bukta Henrietta Évától, a JNSZMPSZ 

Tiszafüredi Tagintézményének klinikai szakpszichológusától. Előadását esetbemutatással tette 

még érdekesebbé, ahol az ellátás folyamatát a bejelentkezés pillanatától kezdődően szemléltette 

egy konkrét kliens példáján. Az előadásokat követően ismét teret kaptak a közönség kérdései. 

Egy rövid szünetet követően a rendezvény záró előadása következett „Türelem, tanítás, 

tudáspróba” címmel Lopatovszkiné Kasza Éva tanító, matematika tanár, sajátélményű ADHD 

szakértőtől. A visszajelzések alapján az interaktív és rendkívül színes előadás volt az egyik 

legnépszerűbb produkció a nap folyamán. Az előadó karizmatikus személye nagyon meggyőző, 

humorral fűszerezett előadásmódja pedig rendkívül egyedi. Lehengerlő történeteit és kipróbált 

eszközeit egyenesen az osztálytermekből hozta. Empirikus tudása közérthető és könnyen célba 

ért mind a szülők, mind a pedagógusok esetében. Az előadást követően a hallgatóság számos 

új elméleti és gyakorlati tudással felvértezve, oldott hangulatban távozott. 

 

Krómi Zoltánné Tagintézmény-igazgató helyettes 
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