Konferenciafüzet

Kedves Érdeklődő!

Idén tavasszal kerül megrendezésre a „Pedagógiai Szakszolgálatok Hete” országos
szakmai rendezvénysorozat, melyhez Tolna megye is csatlakozott.
2018. március 05-én, hétfőn, Szekszárdon, egész napos nyitó rendezvénnyel
ünnepeljük a szakszolgálatokat, majd öt napon keresztül, a megye öt járásában mutatjuk
be a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálatot, és nyitjuk meg kapuinkat klienseink előtt.
Célcsoportjaink között megjelennek a gyermekek, szülők, pedagógusok, fenntartók és a
társszakmák képviselői.

Ezúton tisztelettel és szeretettel meghívom a Pedagógiai Szakszolgálatok Hete
rendezvényeire!

Király Gabriella
főigazgató
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MÁRCIUS 5. – HÉTFŐ
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat programjai
Plenáris ülés, Szekszárd
8:30-13:00

A Pedagógiai Szakszolgálatok Hetét megnyitó konferencia
Helyszín: Szekszárdi Garay János Gimnázium díszterme
7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.

RÉSZLETES PROGRAM
8:30-09:00

Érkezés, regisztráció

9:00-09:15

Köszöntők, Megnyitó
Király Gabriella főigazgató
Gerzsei Péter tankerületi igazgató

Fellép a Tehetséges Hallgatók Zenekara (THZ)
Művészeti vezető: Tancz Tünde Mesteroktató
PTE KPVK Szekszárd
Előadások
9:15-10:00

Pedagógiai Szakszolgálatok a köznevelés rendszerében
Előadó: Hajnal Gabriella
szakmai elnökhelyettes
Klebelsberg Központ

10:00-10:45

Eltérő agy, eltérő tanulás-Személyre szabott oktatás?
Előadó: Prof. Dr. Csépe Valéria
Akadémikus kutatóprofesszor, egyetemi tanár,
miniszteri biztos, MTA TTK Agyi Képalkotó Központ

10:45-11:00

Kávészünet
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11:00-11:45

Jogok és kötelességek a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek/tanulók ellátásában
Előadó: Dr. Aáry-Tamás Lajos
oktatási jogok biztosa
Oktatási Jogok Hivatala

11:50-12:35

Diagnosztikus értékelés és differenciált fejlesztés
Előadó: Prof. Dr. Csapó Benő
Prima Primissima díjas neveléstudományi kutató, egyetemi tanár

12:35-12:45

Konferencia zárása
Király Gabriella főigazgató

12:45-13:15

Szendvicsebéd
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MÁRCIUS 6. – KEDD
A Székhelyintézmény programjai
Társszakmák együttműködése a kora gyermekkori intervenció kapcsán
Előadások a társszakmák képviselői (egészségügy, védőnők, szülészet-nőgyógyászat,
bölcsődei gondozók, óvodapedagógusok) és szülők részére.
Olyan fogalmakkal ismertetjük meg az érdeklődőket, mint a gyógypedagógiai tanácsadás,
korai fejlesztés és gondozás. A jogszabályban előírt feladataink köré szervezett szakmai
előadásaink rámutatnak a komplex koragyermekkori prevenció, tanácsadás és fejlesztés
lehetőségeire, az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a
gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a
család társadalmi inklúziójának támogatása érdekében.
Helyszín: Szekszárdi Szakképzési Centrum
Ady Endre Szakképző Iskolája
7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14.

RÉSZLETES PROGRAM
8:30-09:00

Érkezés, regisztráció

Előadások
9:00-10:00

Dr. Sarkadiné Bencze Éva DSGM szakgyógytornász–manuálterapeuta A csecsemőkori mozgásfejlődés zavarainak hatása.

10:00-10:45

dr. Gujás Erika gyermekgyógyász szakorvos –
Korai fejlesztés egy gyermekorvos szemével.

10:45-11:00

Kávészünet

11:00-11:40

Schubertné Pálinkás Zsuzsanna gyógypedagógus-logopédus –
Korai fejlesztésre való jogosultság megállapítása.
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11:40-12:20

Papp Ágnes gyógypedagógus-szomatopedagógus-óvodapedagógus Óvodaérettség/óvodakészültség

A Bonyhádi Tagintézmény programjai
Betekintés a szakszolgálati ellátás gyakorlatába
8:00-8:10

Vendégek köszöntése

8:10–9:00

Óvodáskorú gyermekek komplex fejlesztésének gyakorlata
Meghívottak: óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógusok, védőnők

9:00-9:15

Kávészünet

9:30-10:15

Beszéd- és nyelvi fejlesztés óvodáskorban
Meghívottak: óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógusok

14:00-14:10

Vendégek köszöntése

14:10–15:00

Gyógytestnevelés elméletben és gyakorlatban
Meghívottak: óvodapedagógusok, tanítók, testnevelő tanárok

A Dombóvári Tagintézmény programjai
14:00 órától

Vendégek köszöntése, a szakmai hét programjának ismertetése
Természetfotó kiállítás megnyitója
Helyszín: TMPSZ Dombóvári Tagintézménye, Dombóvár, Kinizsi u. 37.

Nevelési Tanácsadás
14:30-16:00

Sajátélményű pedagógus csoport
A kisiskolás korosztály társas készségeinek fejlesztését szolgáló
játékos gyakorlatok bemutatása és kipróbálása tanítók számára
Helyszín: TMPSZ Dombóvári Tagintézménye, Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Programfelelősök: Németh Anita Csilla, tanácsadó szakpszichológus;
Fehér-Varga Andrea pszichológus
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Logopédia
8:00-8:45

Megkésett beszédfejlődés terápiája
Bemutató foglalkozás szülőknek
Helyszín: Dombóvári Szivárvány Óvoda, Zrínyi u. 10.
Programfelelős: Korpádi Andrea logopédus

8:30-9:15

Nyílt pöszeterápiás foglalkozás beszédfejlesztő számítógépes
program és hagyományos eszközök használatával
Szülőknek
Helyszín: Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája,
III. u. 34.
Programfelelős: Pappné Lőrincz Adrienn, logopédus

8:45-9:30

Pösze terápia
Bemutató foglalkozás pedagógusoknak
Helyszín: Dombóvári Szivárvány Óvoda, Zrínyi u. 10.
Programfelelős: Korpádi Andrea, logopédus

9:15-10:00

Nyílt pöszeterápiás foglalkozás beszédfejlesztő számítógépes
program és hagyományos eszközök használatával
Szülőknek
Helyszín: Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája,
III. u. 34.
Programfelelős: Pappné Lőrincz Adrienn, logopédus

9:30-10:15

Bemutató pöszeterápiás foglalkozás (r)
Óvodapedagógusoknak, szülőknek
Helyszín: Margaréta Református Óvoda, Bezerédj u. 2/A.
Programfelelős: Somogyiné Szabados Réka, logopédus

10:00-10:45

Pösze terápia
Bemutató foglalkozás szülőknek
Helyszín: Dombóvári Szivárvány Óvoda, Zrínyi u. 10.
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Programfelelős: Korpádi Andrea, logopédus
10:00-10:45

Bemutató pöszeterápiás foglalkozásra, beszélgetés a beszédhang
kialakításának előkészítéséről, folyamatáról, feltételeiről
Óvodapedagógusoknak
Helyszín: Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája,
III. u. 34.
Programfelelős: Pappné Lőrincz Adrienn, logopédus

10:45-11:30

Bemutató pöszeterápiás foglalkozásra, beszélgetés a beszédhang
kialakításának előkészítéséről, folyamatáról, feltételeiről
Óvodapedagógusoknak
Helyszín: Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája,
III. u. 34.
Programfelelős: Pappné Lőrincz Adrienn, logopédus

Gyógytestnevelés
15:00-15:45

Nyílt gyógytestnevelés óra
Szülők, pedagógusok részére
Helyszín: Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium, Bajcsy Zs. u. 2.
Programfelelős: Marosi János, gyógytestnevelő tanár

A Paksi Tagintézmény programjai
„Logopédia Európai Napja”
A paksi járásban dolgozó logopédus kollégák a következő települések óvodáiban tartanak
nyílt napot:
 Dunaföldvár – Jókai utcai óvoda
 Györköny
 Gerjen
 Paks – Mesevár óvoda
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 Paks – Eötvös utcai óvoda
 Paks – Munkácsy utcai óvoda
A nyílt napon az érdeklődő szülők, pedagógusok betekintést nyerhetnek a logopédiai
munka mindennapjaiba, fejlesztő foglalkozásokba, valamint megismerkedhetnek a
fejlesztéshez szükséges széles körű eszközkészlettel és módszerekkel.

A Szekszárdi Tagintézmény programjai
„Logopédia Európai Napja”
A logopédus kollégák az intézményeikben előre meghirdetett módon nyílt napot tartanak.

13:00 órától

Tájékoztatóaz intézményekben dolgozó fejlesztő pedagógusok
számára a szakszolgálatok működését szabályozó törvényekről,
rendeletekről
Tartja: Módos Anna
Helyszín: Kinizsi u. 1.

A Tamási Tagintézmény programjai
„Logopédia Európai Napja”
Középpontban a beszédtechnika
9:00-10:00

Beszédtechnika a médiában

10:30-12:30

„SZAKTIVITY” – játékos közösségépítés

16:00 órától

Szabadulj meg a cumitól!
Látogatás a Parkerdőben lévő Cumifához
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MÁRCIUS 7. – SZERDA
A Székhelyintézmény programjai
Hősök tere tréning
Helyszín: a TMPSZ Szekszárdi Tagintézménye, Kinizsi u. 1.
Belső továbbképzés szervezése a szekszárdi tagintézmény és a székhelyintézmény dolgozói
részére.

„Tedd fel magadnak a kérdést, hogy rendben van-e az, amit magad körül tapasztalsz! Állíts másokat
a középpontba magad helyett, és ha szeretnél és tudsz is tenni másokért, akkor olyan társadalmat
építesz fel, ami neked is jó lesz.” /Orosz Györgyi/

A Hősök Terét prof. Philip Zimbardo alapította Budapesten hazai szakemberekkel, Orosz
Györgyivel és Halácsy Péterrel, hogy feltérképezzék és legyőzzék azokat a hiedelmeket,
amelyek meggátolnak bennünket abban, hogy segítsünk másokon – vagy akár magunkon.

1. Növekvő Mindset Tréning – Tréning tanároknak, hogy hatékonyabban oktathassanak,
motiváltabban taníthassanak, képesek és készek legyenek segíteni, ha a helyzet úgy
kívánja.
2. Bámészkodó hatás Tréning –A csoport viselkedését akaratlanul is átvesszük: ha senki
sem segít, mi sem fogunk, és csak bízunk abban, hogy valaki fog. A tréningen megtanuljuk,
hogyan vonhatjuk ki magunkat a bámészkodó hatás alól.

A Bonyhádi Tagintézmény programjai
9:00–12:00

Kerekasztal beszélgetés a járási általános iskolák igazgatóival
 Intézménybemutatás
 Egyeztető beszélgetés
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14:00–15:00

Korai fejlesztés gyakorlata
Meghívottak: óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógusok, védőnők,
bölcsődei gondozók

14:00–15:00

Iskoláskorú, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztésének
gyakorlata
Meghívottak: tanítók, tanárok, fejlesztő pedagógusok

A Dombóvári Tagintézmény programjai
Nevelési Tanácsadás
8:30-9:15

Bemutató játékos fejlesztő foglalkozás
Óvodapedagógusok, szülők részére
Helyszín: Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, Százszorszép
Óvoda Tagintézménye, III. u. 34.
Programfelelős: Rajczi Sándorné, fejlesztőpedagógus

9:20-10:15

Bemutató játékos fejlesztő foglalkozás
Óvodapedagógusok, szülők részére
Helyszín: Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, Százszorszép
Óvoda Tagintézménye, III. u. 34.
Programfelelős: Rajczi Sándorné, fejlesztőpedagógus

15:00-16:30

Önismereti csoport kamaszoknak, intézményünkbe járó serdülő
fiataloknak, melyeket az általános és középiskolai tanárok
megtekinthetnek
Helyszín: TMPSZ Dombóvári Tagintézménye, Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Programfelelősök: Németh Anita Csilla, tanácsadó szakpszichológus;
Fehér-Varga Andrea, pszichológus
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Logopédia
8:00-8:45

Pöszeterápia
Bemutatkozó foglalkozás szülőknek
Helyszín: Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája,
Bezerédj u. 33.
Programfelelős: Korpádi Andrea, logopédus

8:45-9:30

Pöszeterápia
Bemutatkozó foglalkozás szülőknek
Helyszín: Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája,
Bezerédj u. 33.
Programfelelős: Korpádi Andrea, logopédus

10:15-11:00

Pöszeterápia
Bemutatkozó foglalkozás szülőknek
Helyszín: Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája,
Bezerédj u. 33.
Programfelelős: Korpádi Andrea, logopédus

9:30-10:15

Megkésett beszédfejlődés terápiája
Bemutató foglalkozás szülőknek
Helyszín: Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája,
Bezerédj u. 33.
Programfelelős: Korpádi Andrea, logopédus

Gyógytestnevelés
12:45-13:30

Nyílt gyógytestnevelés óra
Szülők, pedagógusok részére
Dombóvári József Attila Általános Iskola, Fő u. 42-44.
Programfelelős: Marosi János, gyógytestnevelő tanár
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A Szekszárdi Tagintézmény programjai
 A diagnosztikai és terápiás munkacsoport tagjai a Hősök tere programon vesznek
részt.
Helyszín: Szekszárd, Kinizsi u. 1.
 A korai fejlesztés nyílt napja
Helyszín: Szekszárd, Bartina u. 8.

A Tamási Tagintézmény programjai
Jubileumi Szakmai Konferencia Tamásiban
9:00-10:00

A kezdetektől napjainkig – kiállítás megnyitó

10:00–11:30

Sósné Pintye Mária: Nyelvfejlődési késés korai kezelése nyelvi
fókuszú pszichomotoros fejlesztéssel
Szakmai előadás logopédusok, gyógypedagógusok részére

14:00-15:00

A mi Eszközkölcsönzőnk – fejlesztő játékok bemutatása
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MÁRCIUS 8. – CSÜTÖRTÖK
A Székhelyintézmény programjai
Pedagógusok érzékenyítése
14:00-18:00

Az előadások változatos témákban, elméleti és gyakorlati ismeretekkel kívánják az alapfokú
és középfokú oktatásban részt vevő pedagógusok részére a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek, tanulók problémáinak megértését, elfogadását elősegíteni.

Helyszín: Szekszárdi Garay János Gimnázium díszterme
7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.

13:30-14:00

Érkezés, regisztráció

Előadások
14:00-14:45

Gárgyán Kitti tanító-gyógypedagógus – ADHD Figyelem(hiány)zavar és
hiperaktivitás.

14:45-15:30

Kolozsváriné Szekeres Adrienn tanító-gyógypedagógus – Autizmus
spektrumzavar

15:30-15:45

Kávészünet

15:45-16:30

Heilmann Ágnes pszichológus – Z-generáció

16:30-17:15

Tarnai Mária pedagógiai szakpszichológus – Verbális agresszió

A Bonyhádi Tagintézmény programjai
8:00–10:00

Kerekasztal beszélgetés a járás óvodavezetőivel
 Intézménybemutatás
 Egyeztető beszélgetés
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11:00–12:30

Kerekasztal beszélgetés a gyermekorvosokkal
 Intézménybemutatás
 Egyeztető beszélgetés

14:00–16:00

Fókuszban a tehetséggondozás - kerekasztal beszélgetés a járás
pedagógusaival
Meghívottak: tehetséggondozó tanárok, óvónők, munkaközösség
vezetők

A Dombóvári Tagintézmény programjai
Nevelési Tanácsadás
14:30-15:30

Zavarjelek a kisgyerekkori képalkotásban
Előadás óvodapedagógusok és tanítók részére
Helyszín: TMPSZ Dombóvári Tagintézménye, Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Programfelelős: Takács Andrea Gabriella, gyógypedagógus

Logopédia
8:30-9:15

Nyílt pöszeterápiás foglalkozás beszédfejlesztő számítógépes
program és hagyományos eszközök használatával
Szülők részére
Helyszín: Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda,
Petőfi u. 27.
Programfelelős: Pappné Lőrincz Adrienn, logopédus

8:45-9:30

Pöszeterápiás bemutató foglalkozás
Pedagógusok részére
Helyszín: Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája,
Bezerédj u. 33.
Programfelelős: Korpádi Andrea, logopédus
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9:30-10:15

Bemutató pöszeterápiás foglalkozás, beszélgetés a beszédhang
kialakításának előkészítéséről, folyamatáról, feltételeiről
Óvodapedagógusok részére
Helyszín: Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda,
Petőfi u. 27.
Programfelelős: Pappné Lőrincz Adrienn, logopédus

9:30-10:15

Bemutató pöszeterápiás foglalkozás (l-r)
Óvodapedagógusok, szülők részére
Kocsolai Gyermeklánc Óvoda és Konyha Dalmandi Tagóvodája, Dalmand,
Felszabadulás u. 14.
Programfelelős: Somogyiné Szabados Réka, logopédus

10:30-11:15

Bemutató pöszeterápiás foglalkozás, beszélgetés a beszédhang
kialakításának előkészítéséről, folyamatáról, feltételeiről
Óvodapedagógusok részére
Helyszín: Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda,
Petőfi u. 27.
Programfelelős: Pappné Lőrincz Adrienn, logopédus

A Paksi Tagintézmény programjai
Az „Okoskocka” eszközcsalád pedagógiai alkalmazása címmel belső továbbképzés
szervezése a paksi szakszolgálat munkatársai részére az intézmény telephelyén.
Az

„Okoskocka”

egy

pszichológusok,

logopédusok,

tehetségszakértők

és

fejlesztőpedagógusok által kifejlesztett játékos eszközrendszer és módszer. A komplex
eszközrendszert 7 eszköz alkotja. Az eszközök az egyes mentális funkciók fejlesztését
szolgálják. A 7 funkció: vizuális percepció, akusztikus percepció, számolás, testséma,
térészlelés, anyanyelv, mese-, és szövegértés. Az eszközök az adott értelmi funkciót az
idegrendszer érési folyamatával összhangban fejlesztik a legújabb kutatási eredmények
alapján.
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Az „Okoskocka” fejlesztő eszközcsalád célja: a 3-10 éves gyermek mentális képességeinek
maximális kibontakoztatása, az iskolai tanulást megalapozó képességek fejlesztése, a
szülők tájékozódása gyermekük értelmi fejlődéséről, tanulási nehézségek megelőzése,
felzárkóztatás, tehetségfelismerés és a tehetséggondozás segítése.

A Szekszárdi Tagintézmény programjai
Gyógytestnevelők bemutatkozó napja
Helyszín: Szekszárd, Kinizsi u. 1.
Résztvevők: A TMPSZ gyógytestnevelői, meghívott gyógytestnevelők

9:00-9:30

Christián Anikó, a PTE-IGYK kar adjunktusának előadása

9:30-10:00

Az INPP integrálása a gyógytestnevelés folyamatában, illetve
az INPP, mint fejlesztő módszer az általános iskolában
Előadó és gyakorlat bemutató: Domonyai-Korsós Rita

10:00-10:30

A HRG és TSMT módszer alkalmazása a gyógytestnevelésben
Előadó és gyakorlat bemutató: Kiss Adrienn és Zsigmond Éva

10:30-11:00

Használható-e az aerobik a gyógytestnevelésben?
Előadó és gyakorlat bemutató: HuseknéBedaTímes

11:00-11:30

Néhány mondat és gyakorlat a Schrott módszerről
Előadó és gyakorlat bemutató: Domonyai-Korsós Rita

11:30-12:00

Mire jó a gyermekjóga?
Előadó és gyakorlat bemutató: Kriskó Krisztina

12:00 órától

Kötetlen szakmai beszélgetés

A Tamási Tagintézmény programjai
10-11:30

Logopédiai játszóház 1. osztályosok részére

14:00 órától

Érzékenyítés pedagógusok részére a diszlexia jegyében II.
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MÁRCIUS 9. – PÉNTEK
A Székhelyintézmény programjai
Helyszín: a TMPSZ Szekszárdi Tagintézménye, Kinizsi u. 1.
Kerekasztal beszélgetés, tájékoztató intézményvezetők számára a szakszolgálatok
működését szabályozó jogszabályokról.

9:00-10:30

A

TMPSZ

tájékoztató

előadása

az

általános

iskolák

intézményvezetőinek részvételével
10:30-11:00

A TMPSZ tájékoztató előadása az óvodák intézményvezetőinek
részvételével
Tartja: Módos Anna, dr. Somogyvári Ildikó, Lazányiné Csörgő Ágnes

A Bonyhádi Tagintézmény programjai
Hősök tere tréning /TMPSZ Bonyhádi Tagintézmény/
Belső továbbképzés szervezése a bonyhádi és a dombóvári tagintézmény dolgozói részére.

1. Mindset
2. Bámészkodó hatás

8:00–16:00

Logopédusok nyílt napja
Meghirdetve: szülőknek

8:00–16:00

Hősök Tere tréning

A Dombóvári Tagintézmény programjai
Gyógytestnevelés
8:30-11:15

Kettős tanármodell (integrált) bemutatása testnevelésgyógytestnevelés órán
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Workshop tanítók, testnevelők és gyógytestnevelők részére
Helyszín: Dombóvári Belvárosi Általános Iskola és AMI Döbröközi
Általános Iskolai Tagintézménye, Döbrököz, Iskola u. 3.
Programfelelős: Vezér Katalin Zsuzsanna, gyógytestnevelő-tanár

Hősök tere tréning /TMPSZ Bonyhádi Tagintézmény/
Belső továbbképzés szervezése a bonyhádi és a dombóvári tagintézmény dolgozói részére.

1.

Mindset

2.

Bámészkodó hatás

A Paksi Tagintézmény programjai
Helyszín: TMPSZ Paksi Tagintézménye
Résztvevők: érdeklődő tanulók és az őket kísérő szülők, pedagógusok
8:30-12:00

1. „Saját bőrén megtapasztalva” című sajátélmény program szervezése, levezetése 812 éves korú gyermekek számára
A program célja az attitűdformálás, érzékenyítés, az elfogadás, a türelem és a
tolerancia fokozása.
A program tartalma: játékos feladatok annak megtapasztalása céljából, hogy milyen is
lehet egy-egy érzékszervi terület kiiktatásával, sérüléssel élni, feladatokat elvégezni.
A játékok levezetése – létszámtól függően – több csoportban, forgórendszerben
lehetséges.
Részletes programok:
 Látáskieséssel kapcsolatos feladatok:
-

Sötét szoba:
o tájékozódás sötétben hang, tapintás útján
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o telefoncsörgés – felvenni a telefont
o a lerakott tárgyak (játék baba, táska, könyv) megkeresése
-

Bekötött szemmel:
o szendvicskészítés (vajas kenyér piros arannyal/mustárral/majonézzel)
o teaízesítés (cukor, tejpor, só az asztalon, kiskanál-kisvilla)
o akadálypályán való végighaladás, majd a pálya végén két dobozból kell az
azonos tapintású labdákat kikeresni

-

Olyan rövid szöveg elolvasása, amiben a betűk egyre kisebb méretűek lesznek
(pl.: Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem c. könyvéből részlet)

 Mozgássérüléssel kapcsolatos feladatok:
-

Kerekesszékkel történő feladatok:
o akadálypályán való végighaladás
o közlekedés meghatározott célig (lehet kinti, udvaron zajló feladat,
illetve épületen belüli is)

-

Három lábú bottal feladatok (pl. lépcsőn való közlekedés fel-le, egy lábon,
bottal)

 Halláskieséssel kapcsolatos feladatok:
-

Hangos zene a fülbe, közben halkan mondunk valamit – írja le, mit mondtunk, a
végén felolvassuk.

-

Az „Okoskocka” programcsalád akusztikus észlelés feladatai

 Beszédhibával kapcsolatos feladatok:
-

Felolvasni egy rövid szöveget pöszén, dadogva vagy hadarva

-

Montágh Imre: Tiszta beszéd c. könyvéből Papp Tibor: Nevek, Weöres Sándor:
Robogó szekerek c. szövegek felolvasása

-

Szórakoztató

szórakésztető

c.

felolvastatása.
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könyvből

Kacsapecsenye

nyelvgyötrő

2. „Mit tehetünk?” – Erőszak az iskolákban
Programunk célja a 10-14 éves tanulók érzékenyítése az iskolai bántalmazások
felismerésére. Felkészítés az áldozatok és bántalmazók azonosítására, az osztályban
történő csoportdinamikai folyamatok észlelésére. Ismeretek nyújtása a bántalmazás
rövid és hosszú távú hatásairól, közös gondolkodás a megelőzési és megoldási
lehetőségekről, előadás és interaktív érzékenyítő program keretében.

A Tamási Tagintézmény programjai
10:00-12:00

Védőnői nap
1. Dévény-torna lehetőségei a korai fejlesztésben
Előadó: Dr. Sarkadiné Bencze Éva DSGM szakgyógytornász manuálterapeuta
2. Gyanújelek felismerése – a védőnői jelzőrendszer szerepe a
korai fejlesztésben
Előadó: Kovácsné Gál Katalin szomatopedagógus-gyógypedagógus
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MÁRCIUS 10. – SZOMBAT
A Dombóvári Tagintézmény programjai
9:00-12:00

Játékra fel! – közös játék a szakszolgálatban dolgozó munkatársak
részére

A Paksi Tagintézmény programjai
Helyszín: TMPSZ Paksi Tagintézménye
Résztvevők: érdeklődő szülők és pedagógusok
8:30-12:00

1. Nézz, láss, kérdezz! Próbáld ki! „Miért zizeg ez a gyerek?”
Reflexek fennmaradásának és a nagymozgások gyengeségének hatása az óvodai és az
iskolai életben. Aktív gyakorlati és elméleti bemutató szülőknek és pedagógusoknak.

2. Nézz, láss, kérdezz! Próbáld ki! Evésterápia – „Mazsolázgató”
Enni jó és szükséges. Szükséges, mert életben maradásunk egyik feltétele. Jó, mert
élvezzük az étel illatát, látványát, ízét. De mi történik akkor, amikor egy gyermeknél
evési/etetési problémák adódnak? Erre a kérdésre ad választ az a sajátélményen alapuló
foglalkozás, amelyet evési nehézséggel küzdő gyermeket nevelő családok és
pedagógusaik számára szervezünk. Betekintést adunk a különféle evési és etetési
helyzetekbe, mutatunk néhány egyszerűbb tippet, trükköt, praktikát, amelyet otthon
vagy közösségben mindenki bátran használhat.

3. Nézz, láss, kérdezz! Próbáld ki! Eszközbemutató és kölcsönzés
Pedagógiai szakszolgálatunk 2009-ben a TÁMOP-3.1.6/08/2 számú, 2012-ben pedig a
TÁMOP-3.1.6/11/4 pályázaton jelentős anyagi támogatást nyert. Ennek nagy részét
eszközvásárlásra fordíthattuk: olyan kiadványokat, programokat, fejlesztő eszközöket
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szeretünk be, amelyek a családok, pedagógusok számára elérhetőek, ingyenesen
kölcsönözhetőek.
Kollégáink a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátásához, sérülés specifikus
fejlesztéséhez szükséges játékok, fejlesztő programok, játékok bemutatásában
segédkeznek, valamint lehetőség nyílik azok kipróbálására is. Kérésre különféle
ötletekkel segítjük az otthoni, intézményi felhasználást.

4. Nézz, láss, kérdezz! Próbáld ki! Vizsgálati tesztfeladatok kipróbálása
Pedagógiai szakszolgálatunk diagnosztikai munkája során használt tesztek bemutatása,
értelmezése

és

kipróbálása

(WEPPSI-IV,

WISC-IV,

WAIS-IV,

WOODCOCK-

JOHNSON, D2).

5. Nézz, láss, kérdezz! Próbáld ki! Sindelar program
A Sindelar program (melynek kidolgozója Dr. Brigitte Sindelar osztrák pszichológus) a
részképesség-gyengeség felismerése, a tanulási zavarok megelőzése és leküzdése,
valamint a zavar elmélyülésének megakadályozása céljából jött létre óvodás és kisiskolás
gyermekek számára. Érdeklődő szülők és pedagógusok számára bemutatjuk a program –
óvodás és iskolás – vizsgálóeljárásait és a fejlesztőprogramokat.

6. „Mit tehetünk?” – Erőszak az iskolákban
Programunk célja a pedagógusok érzékenyítése az iskolai bántalmazások felismerésére.
Felkészítés az áldozatok és bántalmazók azonosítására, az osztályban történő
csoportdinamikai folyamatok észlelésére. Ismeretek nyújtása a bántalmazás rövid és
hosszú távú hatásairól, közös gondolkodás a megelőzési és megoldási lehetőségekről.
Részletes program:
 Előadások az iskolai bántalmazásokról
 Filmvetítések
 Workshop: kötetlen beszélgetés, esetmegbeszélések, megoldási lehetőségek
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A Tamási Tagintézmény programjai
9:00-12:00

Egy délelőtt az iskolaérettség jegyében – avagy ötórai tea szombat
délelőtt

A Székhelyintézmény programja
Külső

helyszíneken,

2018.03.05-2018.03.08-ig

tartjuk

prezentációval

egybekötött

csoportos Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásunkat a részt vevő szekszárdi
általános iskolákban.
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