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Beszámoló 
 

 
Az 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 keretében 2019. április 8-án megrendezésre került a 
„Szakmai műhely óvodapedagógusokkal” a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 
Törökszentmiklósi Tagintézményében, melynek témája „Problémaészlelés, jelzés, 
együttműködés, a prevenció elősegítése” volt. 
 
Az intézményt még nem ismerőknek a 
szakmai program előtt lehetőséget 
biztosítottunk a Tagintézmény termeinek 
megtekintésére. A vendégek köszöntését 
Juhász Olga gyógypedagógus végezte, majd 
bemutatta prezentációját és megtartotta 
előadását az eltérő fejlődésmenetű 
gyermekek felismeréséről, a megismerés 
módjáról, a nyomon követésről, a 
szakszolgálati feladatellátás kivitelezőiről, a 
TEAM munka jelentőségéről a prevenciós 
ellátás során. Tájékoztatta az óvodás korú 
gyermekekkel dolgozó pedagógusokat a 
probléma megállapítására szolgáló 
diagnosztikai eljárásokról, és hogy ki 
kezdeményezheti ezeket. Kiemelte a szülői együttműködés fontosságát a megismerési 
folyamat akadálymentes megszervezésében, lebonyolításában. Felsorolta a szakértői 
bizottsági tevékenység keretében az óvodás korú gyermekek különböző életkori 
szakaszaiban alkalmazott vizsgálati eljárásokat, diagnosztikai módszereket, eszközöket. 
Felhívta a hallgatóság figyelmét a vizsgálati kérelem adatainak pontos kitöltésére, valamint 
a gyermekről minél több részletes információ közlésének fontosságára. Előadásában 
elmondta, milyen részekből áll egy szakértői vizsgálati vélemény, milyen eredményei 
lehetnek az alapvizsgálatnak, és felsorolta az SNI-re utaló jellegzetes jegyeket. Az 
iskolaérettség megállapításával kapcsolatban részletes információkkal szolgált a vizsgálat 
elindításához szükséges nyomtatványokról, és hogy a vizsgáló eljárás mikor 
kezdeményezhető. Röviden bemutatta a SZÓL-E? és KOFA logopédiai szűrő eljárásokat, 
valamint a KOFA szűrés helyi gyakorlatát. Rámutatott azokra a területekre, ahol a 
különböző szakemberek munkája kereszteződik, egymást kiegészítően működik. 
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A második előadást „Iskolaérettség?! 
Iskolaéretlenség?! – Dilemmák a döntésnél” 
címmel Tóviziné H. Tóth Mária 
gyógypedagógus tartotta, aki a Pedagógiai 
Szakszolgálatban komplex gyógypedagógia 
fejlesztést végez. Prezentációját egy Szent-
Györgyi Albert idézettel kezdte, melyből 
kiindulva megfogalmazódott az intézményes 
nevelés-oktatás célja, hogy a felnőtt életre 
kompetenssé tegye a gyermekeket. Kiemelte 
a nevelési és oktatási intézmények 
szakszolgálattal való partneri kapcsolatának 
fontosságát e cél elérése érdekében. Az 
iskolaérettség kritériumain végighaladva 
megjelölte a képességek, részképességek azon fejlettségi szintjét, melyek 
nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az iskolai életre alkalmassá váljanak az óvodások. 
Bemutatta, hogy adott képességek, részképességek a tanulási folyamat mely elemeire 
vannak hatással és hogyan befolyásolják azokat. Kritériumonként felsorolta a figyelmeztető 
jeleket, melyek érzékeltetik a fejlődésben való elmaradást, illetve a szakszolgálati ellátás 
igénybevételének indokoltságát. Időtartamban és részletezettségben is kiemelte a mozgás 
képességterületet, mivel a társadalmi változások következtében az utóbbi évtizedekben a 
gyermekek mozgástere beszűkült, a mozgást más tevékenységek váltották fel. 
Nyomatékosította a mozgásfejlesztés fontosságát az idegrendszeri érés segítése, a 
képességek, részképességek fejlődésének megalapozása érdekében. Hangsúlyozta a 
gyermekek nevelésében, oktatásában, fejlesztésében a szülőkkel való folyamatos 
kapcsolattartás, együttműködés szerepét.  
 

A programon magas létszámmal vettek részt 
az óvodapedagógusok. Az előadásokat 
érdeklődve, aktív figyelemmel hallgatták 
végig. A szakmai műhely megnyitása előtt és 
zárása után is spontán beszélgetések 
alakultak ki a témákkal kapcsolatban a 
jelenlévő szakemberek között.  
 
 
 
 
 

 
Törökszentmiklós, 2019.04.15. 
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