
"Együtt a családért"

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Helyszínek:

Székhely:
1173 Budapest, 
Pesti út 82.

Telephely:
1173 Budapest,
Gyökér u. 20.

Szakszolgálati Napok

2018. április 16-20.
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVII. Kerületi Tagintézménye

Előzetes jelentkezésüket várjuk a 1/256-8277-es 
telefonszámon vagy az info.17@fpsz.net e-mail címen!

A részvétel ingyenes.



Programkínálat
2018. április 16. hétfő

9.30 - 13.00 Helyszín: Bartók AMI - Pesti út 80.
A gyermekek védelmében - kerekasztal beszélgetés 

Meghívottak:
   - XVII. Kerületi Kormányhivatal - Gyámügyi Osztály
      (Pappné Fülöp Ilona osztályvezető)
   - Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat 
      (Tamásné Kiss Adrienn intézményvezető)
   - Kelet-Pesti Tankerületi Központ 
      (dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó igazgató)
   - jogász (Sos Gabriella)
   - NANE Egyesület (Wirth Judit)

A gyerekek érdekében végzett szakmai munka egyik alapfeltétele a 
szakemberek és szakterületek közti együttműködés. A kerekasztal 
beszélgetéssel célunk ezt elősegíteni olyan kérdéses pontok átbeszélésével, 
tisztázásával, amivel munkánk során találkozunk, elakadunk.
Akiket várunk: az óvodai és iskolai gyermekvédelmi felelősök, 
intézményvezetők, védőnők, érdeklődő pedagógusok

Közös játékra invitáljuk a családokat, ahol lehetőségük lesz a 
gyerekpszichodráma módszerét kipróbálni. A foglalkozáson saját 
történetet játszunk el jelmezekbe bújva. A szülők és gyerekek lesznek 
a történet kitalálói, rendezői, szereplői. A játékdráma módszere a 
szimbolizáció eszköztárával hatékony lehetőséget nyújthat a 
legkülönfélébb pszichés problémák, beilleszkedési és magatartási 
problémák kezelésében, személyiségerősítő hatása van.
Akiket várunk: szülők gyerekekkel
Foglalkozásvezetők: Gachályi Örsné (Viktória) és Koósné Varga Mária 
(pszichológusok)

16.00 - 17.30 Helyszín: Gyökér u. 20. 
Játékdráma (gyermekpszichodráma) - sajátélményű 
módszerbemutató



Programkínálat

Az állatasszisztált terápiák alkalmazásának lehetőségei az óvodai 
foglalkozások, iskolai tanórák és fejlesztő foglalkozások keretei között. 
Előadás, módszertani és törvényi betekintéssel.
Akiket várunk: óvodapedagógusok, pedagógusok, fejlesztőpedagógusok
Előadó: Nemes Flóra Petra (gyógypedagógus, kutyás felvezető)

14.00 - 15.00 Helyszín: Gyökér u. 20. 
Kutyaterápia - interaktív előadás

2018. április 17. kedd

15.00 - 16.30 Helyszín: Gyökér u. 20.
Interkulturális óvodai foglalkozások - interaktív előadás
Meghívott előadó: Medjesi Anna (Menedék - Migránsokat 
segítő Egyesület)

Beszélgetünk a nyelvi és kulturális különbségekből származó 
hátrányok leküzdésének lehetőségeiről, és betekintést engedünk 
prevenciós jellegű iskolaelőkészítő csoportunk működésébe.
Akiket várunk: azok az óvodapedagógusok, akik mindennapi 
munkájuk során multikulturális környezetben nevelkedő, nem 
magyar anyanyelvű gyermekekkel is foglalkoznak.
További előadók: Kovács Ágnes (logopédus), Pánczél Timea 
(gyógypedagógus)

2018. április 18. szerda

18.00 - 19.00 Helyszín: Gyökér u. 20. 
Családterápia - interaktív előadás

A családterápia olyan pszichológiai terápiás irányzat, amely a családi 
kapcsolatrendszeren keresztül igyekszik megérteni a problémákat és 
ebben a keretben próbál azok megoldásához segítséget nyújtani. 
Ennek fő elméleti és gyakorlati tudnivalóiba ad betekintést az előadás.
Akiket várunk: érdeklődő szülők, pedagógusok
Előadó: Nagy Éva (pszichológus)



Programkínálat
2018. április 19. csütörtök

14.00 - 15.30 Helyszín: Gyökér u. 20.
Fejlesztőpedagógiai Műhely

A Fejlesztőpedagógiai Műhely újraindításával célunk, hogy frissítsük, 
összehangoljuk és támogassuk egymás munkáját, a kerületi 
fejlesztőpedagógiai ellátást.
Akiket várunk: fejlesztőpedagógusok

2018. április 20. péntek

10.00 - 11.30 Helyszín: Gyökér u. 20.
"Az vagyok, aminek el tudom magam képzelni"
Varázsjáték - sajátélményű bemutató foglalkozás

Az elmúlt években sok pozitív tapasztalatot gyűjtöttünk az 
intézményünkben indított Varázsjáték csoportok szociális 
készségfejlesztő és szorongásoldó hatásaival kapcsolatban. Az 
érdeklődők ötleteket meríthetnek az óvodás és kisiskolás korú 
gyermekekkel folytatott közös játékhoz. Sajátélmény keretében, 
gyermeki énrészünk megmozgatásával kipróbálunk néhány játékot, 
és utána megbeszéljük a résztvevők tapasztalatait.
Akiket várunk: fejlesztőpedagógusok

15.00 - 16.00 Helyszín: Gyökér u. 20.
Amit a „tipikus” és „atipikus” tehetségről tudni érdemes…

Az előadás sorra veszi a tehetség kiemelt területeit (nyelvi, 
matematikai, képzőművészeti, zenei, sport, társas-vezetői), kitér 
azok felismerésére, valamint az alulteljesítés lehetséges okaira. 
Szó lesz az atipikus tehetségekkel kapcsolatban felmerülő 
problémákról (pl. a tanulási zavarral küzdő tehetséges 
gyermekekről). Lehetőség lesz esetismertetésre is.
Akiket várunk: szülők, pedagógusok

Foglalkozást vezetik: Pápai-Puskás Angéla és Vedres Nóra (pszichológusok)

Előadó: Gyüre-Lihovay Szandra (pszichológus, tehetséggondozó 
                koordinátor)



Rajzpályázat - díjátadó

Komplex anyanyelvi csoportfoglalkozások:

Helyszín: Pesti út 82.
Akiket várunk: szülők, pedagógusok, érdeklődők
Foglalkozást vezeti: R. Péntek Edina (gyógypedagógus)

2018. április 20. péntek

16.00 - 18.00 Helyszín: Gyökér u. 20.

16.00   "A mese bűvöletében" - családi interaktív 
mesehallgatás kicsiknek és nagyoknak
            Mesemondó: Gregus László előadóművész
16.45   Díjátadó
17.00   Családi mandalaszínezés - teadélután
Akiket várunk: rajzpályázaton résztvevők és családjuk, 
érdeklődők

Nyílt órák, tanácsadás, konzultáció

16. hétfő:   15.00 - 3. osztály
                      17.00 - 8. osztály
18. szerda: 14.00 - 5. osztály
                     15.30 - 7. osztály
                     17.00 - 3-4. osztály

Pedagógiai, pszichológiai konzultáció, tanácsadás 
szülőknek, pedagógusoknak:

17. kedd     15.00 - 17.00 Boricsné Beliczki Ildikó (pszichológus)
18. szerda   8.00 - 10.00 Kemény Rita (pszichológus, koordinátor)
19. csütörtök: 9.00 - 11.00 Kalmárné Rikker Zsuzsanna (pszichológus)
                          16.00 - 18.00 Somné Biharvári Réka (gyógypedagógus)

Beszélgetés a tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézségről, 
fejlesztésről, differenciálásról, szakértői vélemény értelmezésről.



RAJZPÁLYÁZAT
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVII. Kerületi Tagintézménye 

rajzpályázatot hirdet 
az "Együtt a családokért" Szakszolgálati Napok keretében:

Téma:
"Álmodtam én egy családot"
Nevezési feltételek:
  - 5-18 éves kor
  - bármilyen kapcsolat
    Tagintézményünkkel
Technika: bármilyen 
     rajzos-festészeti eljárás
Méret:   max. A3

Benyújtás határideje: 
          2018. április 9.
Helye: 1173 Bp., Pesti út 82.
Díjazás:   3 korcsoportban 
   (óvoda, alsó tagozat,
    felső tagozat és középiskola)
Díjátadó: 2018. április 20. 16 óra
              (1173 Bp., Gyökér u. 20.)

EPIC

"Álmodtam én egy családot"

A pályamunkák kiállítása megtekinthető: 
2018. április 16-30-ig (1173 Bp., Gyökér u. 20.) és a 17.fpsz.hu honlapon

Zsűri: Vágó Zoltán festőművész, 
Breitkopfné Losovy Beáta Bartók AMI tanszakvezető,

Sándor Andrea tagintézmény igazgató

mesemondó előadóművésszel 
és családi mandalaszínezéssel




