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BEMUTATKOZÁS 

„Osztani magad, hogy így sokasodjál, 

Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál, 

Hallgatni Őket, hogy tudd a világot, 

Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz!” 

(Váci Mihály) 

 

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye 2017-ben már pályázott 

az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címre. Az eredményes három év után a nevelőtestület 

úgy döntött, hogy folytatni szeretné ezt a megtisztelő feladatot. 

A szakszolgálat intézménye ebben a szervezeti formában 2013 óta működik. Jogelődként 

nevelési tanácsadóként, egységes pedagógiai szakszolgálatként, később a Gárdonyi 

Tagintézmény módszertani intézményként működött. 

Hagyományainak nagy részét, az infrastruktúra teljes egészét megőrizték a szerkezeti 

átalakulást követően is az intézmények. Külső szakmai és ágazatközi kapcsolatrendszerünk 

presztízsünknek köszönhetően aktív, jól működő. 

A Gárdonyi Tagintézmény szívesen fogadott és fogad ma is pedagógiai, módszertani 

gyakorlat-, szervezési és adminisztrációs tevékenység iránt érdeklődőket, megosztja 

tapasztalatait. 

Munkatársaink kiváló munkahelyi légkört – magas szervezeti kultúrával, innovatív szemlélettel 

– a tudományos eredmények iránt érzékeny, példamutató közösséget teremtettek. A 

sokoldalúságot jól példázza, hogy nincs olyan pedagógus, akinek egy diplomája van, és nem 

ritka a 4-5 felsőfokú végzettség, köztük több speciális szaktudás. 

 

 



OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE 

AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI 

A jó gyakorlat megnevezése: Korai (3 éves kor körüli) logopédiai ellátás 

A jó gyakorlat célja a megkésett beszédfejlődésű gyermekek fejlesztési tapasztalatainak 

megosztása. A program résztvevői 45 perc erejéig, videohospitálás keretében betekintést 

nyerhetnek a korai (3 éves kor körüli) logopédiai ellátásba, a terápia kezdetétől az aktuális állapotig. 

Műhelymunka keretein belül sor kerül a fejlesztéssel elért eddigi eredmények bemutatására. Ezután 

lehetőség nyílik a látottakkal kapcsolatos, felmerülő kérdések megvitatására. A részvevők 

kérdéseket intézhetnek a terápiát folytató szakemberekhez. 

A jó gyakorlat megnevezése: Nyári tábor 

A jó gyakorlat célja a tanév közben szakszolgálati ellátásban részesülő, 5. életévüket betöltött 

gyermekek intenzív fejlesztésének megismerése. Tagintézményünkben hagyományosan minden év 

június 3. hetében, nyelvi-, mozgás-, képességfejlesztő táborokat tartunk azon 5. életévüket betöltött 

gyermekek számára, akik a tanév során szakszolgálati ellátásban vettek részt. A hét során 

gyógytestnevelés, logopédiai és kézműves foglakozásokon vehetnek részt a táborozók. Az intenzív 

foglalkozások elősegítik a tanév közben megszerzett, elsajátított ismeretek elmélyülését, illetve 

lehetővé teszik a további fejlődést. 

A jó gyakorlat megnevezése: Szülőklub 

A jó gyakorlat célja az egészségügyi ellátórendszer szakembereinek együttműködésével preventív 

tájékoztatók a szülőket foglalkoztató témákkal kapcsolatban. Intézményünk rendkívül jó kapcsolatot 

ápol az ellátási körzetünkben dolgozó védőnőkkel. Fontosnak tartjuk az együttműködést az 

egészségügyi ellátórendszerben dolgozó szakemberekkel: gyermekorvosokkal, védőnőkkel, 

gyermekorvos asszisztensekkel, egyéb szakemberekkel annak érdekében, hogy minden gyermek 

megkaphassa az állapotának, fejlettségi szintjének megfelelő fejlesztést. A védőnőkkel együtt 

évente három alkalommal szervezünk szülőklubot a szülők számára, olyan témákat érintve, melyek 

nagymértékben foglalkoztatják a szülőket gyermekük fejlődését illetően. A műhelymunka során 

alkalom nyílik kérdések feltevésére, konkrét problémák megoldására. A szülőklub tematikáját 

minden évben az előző év visszajelzései alapján választjuk meg. 

A jó gyakorlat megnevezése: Memóriabajnokság 

A jó gyakorlat célja SNI és BTMN tanulók versenye, melynek keretein belül sikerélményhez 

juthatnak az egyéb területen kevésbé sikeres tanulók is. A memóriabajnokság minden évben a 

Szakszolgálatok Hete rendezvénysorozat keretein belül kerül megszervezésre, általános iskolás 

korú, sajátos nevelési igényű illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

számára. A helyszín változó, a járáson belül mindig más nevelési/oktatási intézmény ad helyet a 

bajnokságnak. 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

Tagintézményünk vállalja a pályázatban benyújtott jó gyakorlatok szervezését, lebonyolítását, 

valamint biztosítja a jelentkezők számára a hospitálási lehetőségeket. A szakmai jó gyakorlatok 

protokollját igény esetén biztosítja más intézmény számára a jó gyakorlat adaptáláshoz. Adaptálás 

esetén lehetőség van a rendszeres konzultációra, szükség esetén személyes jelenléttel segítjük a 

program lebonyolítását. 


