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A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézményének beszámolója 

az EFOP 3.1.6 projekt 2. negyedévi megvalósításáról 

Multifokális problémák megsegítésének gyakorlata szakszolgálatunknál 

 

A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézménye 

2018. 04.23-án rendezte meg a Multifokális problémák 

megsegítésének gyakorlata szakszolgálatunknál című 

programját a Szolnoki Tankerületi Központ EFOP 3.1.6. 

„Hinned kell, hogy a világ teveled is ékes.” című 

pályázatának támogatásával. A helyszínt és a szükséges 

tárgyi feltételeket a tiszaföldvári Városi Művelődési Ház 

munkatársai biztosították számunkra, intézményünk 

pedig szendvicsekkel, kávéval és frissítővel várta a 

vendégeket. 

Az előadás megszervezése azon megfontolással 

történt, hogy szélesítsük a velünk kapcsolatban álló 

szakemberek ismereteit azzal kapcsolatban, hogy hogyan 

zajlik szakszolgálatunkban a gyermekekkel a munka 

miután az intézmény felterjeszti a gyermeket vizsgálatra 

vagy gondozásra.  

Korábban ugyanis többször tapasztaltuk, hogy sok a tévhit és a fél-információ ezzel 

kapcsolatban, ezeket szerettük volna eloszlatni, valamint bővebb információt nyújtani a 

gyermekek megsegítésének lehetőségeiről. Hangsúlyossá tettük előadásunkban, hogy hogyan 

zajlik szakszolgálatunknál a team munka a különböző végzettségű szakemberek között, melyet 

igen fontosnak tartunk.  A vendégek köszöntése után először Deli Gabriella szomatopedagógia 

szakos gyógypedagógus, majd Szaszkóné Gala Katalin logopédia szakos gyógypedagógus, 

végül Fazekas-Dávid Dóra pszichológus tartotta 

meg előadásrészletét. Végül néhány konkrét eset 

bemutatásával folytattuk a közös beszélgetést.  



EFOP-3.1.6-16-2017-00026 
 

 

 

Az előadások után lehetőség volt kerekasztal beszélgetésre, ahol felmerült néhány 

szakmai kérdés: Hogyan, mikor jelezzen a pedagógus, amikor problémát észlel? Hogyan tudja 

eldönteni, hogy melyik szakemberhez irányítsa a gyermeket, milyen vizsgálatra lehet szükség? 

Ezek a kérdések gyakori nehézséget okoznak az intézményekben dolgozó pedagógusoknak, 

melyeket előadásunkkal is szerettünk volna megválaszolni.  

Rendezvényünk másik fontos célja az volt, hogy építsük, erősítsük a kapcsolatokat, 

hiszen könnyebben és szívesebben fordul hozzánk az intézmény, pedagógus, ha nyitott, 

barátságos és segítő légkör várja. 

A visszajelzések szerint a rendezvény elérte a kitűzött célokat, a résztvevők elégedetten 

nyilatkoztak mind a szervezés, mind a szakemberek munkájára, valamint a téma hasznosságára 

vonatkozóan is. Úgy tűnik, hogy az új kapcsolatok alakítása is sikeresnek mondható, melyben 

nagy szerepet játszott, hogy a délután folyamán sikerült személyes hangvételű, de szakmailag 

produktív beszélgetéseket is folytatnunk a megjelent pedagógusokkal. 

 

Tiszaföldvár, 2018.05.30.  

 Fazekas-Dávid Dóra 

 Programfelelős 


