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BEMUTATKOZÁS 

 

“Játékaidat elvehetik, ruháidat, pénzedet is elvehetik mások. De nincsen olyan hatalma a 

földnek, amelyik elvehetné tőled azt, hogy a pillangónak tarka szárnya van, s hogy a rigófütty 

olyan az erdőn, mintha egy nagy kék virág nyílna ki benned. Nem veheti el senki tőled azt, 

hogy a tavaszi szellőnek édes nyírfaillata van, és selymes puha keze, mint a jó tündéreknek.” 

  

(Wass Albert) 

 Látják-e ma gyermekeink ezt a mesés, gyönyörű 

világot? Hiszik-e, hogy vannak jó tündérek? Segítünk-e 

nekik, hogy a jót lássák, mondják, rajzolják, énekeljék? 

 

A több mint 4 évtizedes munkánk során szerzett 

tapasztalatainkat szeretnénk minél több szülő és 

gyermek szolgálatába állítani egy együtt gondolkodó, 

magas színvonalon képzett szakembergárda 

segítségével, korszerű módszerekkel, színvonalas felszereléssel, játéktárral. 

Oktatási-nevelési rendszerünk kemény kihívás minden gyermek és szülő számára. A gyors 

tempó, a korán belépő nyelvtanítás, szakos oktatás, a versenyhelyzetek, a különórák még a 

jó képességű gyermekeket is próbára teszik. Akik pedig egy kicsit lassabban vagy 

egyenetlenebbül fejlődnek, azoknak komoly problémákat, kudarcokat, elkeseredést okozhat. 

A különböző felmérések ijesztő képet mutatnak. Még inkább aggasztó tény az, hogy egyre 

több gyermek szorong, feszült, frusztrált, és küzd lélektani okokból létrejött testi 

tünetekkel (alvásproblémák, hasfájás, fejfájás, körömrágás, szobatisztasági gondok, stb.). 

Vannak gyerekek, akik megfelelő előkészítéssel, megelőzéssel, 

ún. prevencióval nehézségek nélkül tanulnának olvasni, írni, számolni. Az óvodások komplex 

felkészítése, mely kiterjed a mozgásra, a beszédre, a rajzoló-, író mozgásokra, ritmusra, 

térben való eligazodásra, stb. játékos, könnyed formában jelentős előnyt biztosít iskolába 

kerülés előtt. 
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Munkánk során azt tapasztaljuk, hogy egyre több gyermek igényel segítséget, támogatást, 

valamint azt is, hogy egyre összetettebbek, egyre súlyosabbak a jelentkező problémák. Az 

egyik legfontosabb célunk, hogy a több különböző szakterületen dolgozó, nagy tapasztalattal 

bíró szakemberekkel együtt tudjunk segítséget nyújtani, egymás munkáját kiegészítve, 

támogatva. Úgy a vizsgálati eljárások, mint a terápiás, pedagógiai módszerek területén igen 

hatékony, jól alkalmazható, hatásos megoldások vannak. Szándékunk, hogy minden 

gyermek és szülő a számára leghatékonyabb, legjobb fejlesztést, segítséget 

kapja. Szolgáltatásaink sokszínűsége tehát ennek a nemes célnak a szolgálatába kíván állni. 

 

 

AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI 

 

Tagintézményünk 2017 februárjában három évre 

elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

címet. Az elkövetkező három évben újabb két 

területet szeretnénk alaposabban megmutatni: a 

kamaszkori, serdülőkori krízisek felismerése, a 

beavatkozás lehetőségei; illetve az anyanyelvi 

nevelés jelentősége. Továbbra is törekszünk 

arra, hogy az elmúlt három évhez hasonlóan széles palettán és színvonalon 

szervezzük meg programjainkat. 

 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

 

1. „Kamaszkori, serdülőkori krízisek felismerése, a beavatkozás lehetőségei”: a 

serdülőkor a személyiségfejlődés szempontjából kiemelt jelentőségű szakasz. Célunk 

a pedagógusok számára egy olyan átfogó ismeretanyag átadása, mely ismerteti a 

serdülőkor szakaszait és a serdülés lelki folyamatait, különös figyelmet szentelve a 

krízis jelzéseinek felismerésére. 

 

2. „Az anyanyelvi nevelés jelentősége” (kutatás, az ezt megalapozó- és ennek 

eredményeire épülő elméleti-, gyakorlati előadások, képzések szervezése): a 

téma aktualitása egyre hangsúlyosabb. A szülői kérésre elvégzett pedagógiai 

szűrővizsgálatok alkalmával jelentősen emelkedett azon gyermekek száma, akik a 

nyelvi területeken (beszédészlelés, beszédmegértés, emlékezet stb.) kisebb-nagyobb 

elmaradást mutatnak. A levonható tapasztalatok, konklúziók mentén igyekszünk 

támpontokat, segítséget adni az érdeklődő kollégáknak a prevencióhoz, a 

fejlesztéshez használható eszközökkel, különféle szakirodalmakkal, 

mintafeladatokkal.  

 


