
 

PEDAGÓGIAI 

SZAKSZOLGÁLATOK HETE 

2019.04.08-04.12. 

„ Én azt hiszem, gyermeket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli 

azzal, hogy komolyan veszi.” / Szabó Magda/ 

 

PROGRAM 

2019. április 8. 

1000-1300   Betekintés az intézményi munkába 

                 Ismerkedés Tagintézményünk szakszolgálati feladatival 

                  (Kötetlen beszélgetés a szakszolgálat szakembereivel) 

 

„Fejlesztő eszközök tárháza" - nyílt nap 

 

Pedagógusoknak, szülőknek és óvodapedagógusoknak kívánunk betekintést 

nyújtania tanulási problémákkal küzdő tanulók fejlesztésére használt 

eszközkészletünkbe. 

A „játszóházban” fejlesztő játékokat mutatnak be szakembereink - óvodás és 

iskolás korosztálynak - az érdeklődő szülők és szakemberek számára. 

 

„Mi mire jó?” 

Az érdeklődő pedagógusok, szülők és óvodapedagógusok választ kaphatnak arra 

a kérdésre, hogy hogyan tudnak segíteni szakembereink a különböző fejlesztő 

eszközökkel a megsegítést igénylő gyermekeknek.  

NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 

Bátonyterenyei Tagintézménye 

3070 Bátonyterenye, Iskola út 8-10. 

e-mail: nograd.ped.szaksz.bt@gmail.com 

 



A szakszolgálatunkban dolgozó szakemberek nyílt nap keretében várják az 

érdeklődőket. 

Téma: A terápiák, fejlesztések fontossága, módszerei, helyszínei, eszközei. 

Kötetlen beszélgetés 

 

Helyszín: NMPSZ Bátonyterenyei Tagintézménye 

Bejelentkezés: 06/32 418-401 email: nograd.ped.szaksz.bt@gmail.com 

 

2019. április 9. 

1000 – 1200 Pszichológus a pedagógiai szakszolgálatban 
 

 

 A szorongás különböző vetületei a mindennapi élethelyzetekre. 

 Vajon állhat ez a tanulási vagy magatartási problémák mögött? 

 Hatásmechanizmusok, lehetőségek a felismerésben, kezelésben. 

 Előadó:  Erdős Istvánné pszichológus 

 

Kerekasztal beszélgetés formájában kívánunk lehetőséget biztosítani olyan 

témákban, amelyek pszichológiai konzultációt igényelnek. 

 

Helyszín: NMPSZ Bátonyterenyei Tagintézménye 

Bejelentkezés: 06/32 418-401 email: nograd.ped.szaksz.bt@gmail.com 

 

2019. április 10. 

„Mindent a maga idejében- a fejlesztés helye, szerepe” 

Nyílt napok a logopédián 

A Nyílt hét keretében a logopédiai ellátás is nyitottá válik. Előzetes egyeztetés 

mailto:nograd.ped.szaksz.bt@gmail.com
mailto:nograd.ped.szaksz.bt@gmail.com


után az érdeklődők részt vehetnek a köznevelési intézményekben illetve a 

Tagintézményünkben szervezett logopédiai órákon. 

 

1000 Logopédiai bemutató foglalkozás 

A foglalkozást tartja: Kasza Gyuláné logopédus 

Helyszín: Bátonyterenyei Városi Óvoda Őzike Tagóvodája 

3070 Bátonyterenye Liget út 13. 

Bejelentkezés: 06/32 418-401 email: nograd.ped.szaksz.bt@gmail.com 

Célcsoport: A Bátonyterenyei Járás területén működő köznevelési intézmények 

pedagógusai, szakemberei, érdeklődő szülők. 

 

2019. április 11. 

„Mindent a maga idejében- a fejlesztés helye, szerepe” 

 

1000– 1100        „Okosító torna alapozó terápiával” 

A nyílt órán megtekinthetik az 5-6 éves korosztály idegrendszeri érését 

elősegítő csoportos mozgásfejlesztést. 

A foglalkozást tartja: Bódi Katalin Etelka gyógypedagógus 

 

Helyszín: Bátonyterenyei Városi Óvoda Napsugár Tagóvodája 

3078 Bátonyterenye, Gyermekek útja 8. 

Bejelentkezés: 06/32 418-401 email: nograd.ped.szaksz.bt@gmail.com 

Célcsoport: A Bátonyterenyei Járás területén működő köznevelési intézmények 

pedagógusai, szakemberei, érdeklődő szülők. 

 

1430   Nyitott gyógytestnevelés foglalkozás  

A foglalkozást tartja: Nagy Sándor gyógytestnevelő 

Helyszín: II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola 

3078 Bátonyterenye, Zrínyi út 1. 
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Bejelentkezés: 06/32 418-401 email: nograd.ped.szaksz.bt@gmail.com 

Célcsoport: A Bátonyterenyei Járás területén működő köznevelési intézmények 

pedagógusai, szakemberei, érdeklődő szülők. 

 

2019. április 12. 

„Mindent a maga idejében- a fejlesztés helye, szerepe” 

 

1000    „Képes vagyok rá!…” 

Az érdeklődő szülők és pedagógusok egy komplex fejlesztő foglalkozást 

tekinthetnek meg Tagintézményünkben. 

A foglalkozást tartja: Juhász Krisztina gyógypedagógus 

 

Helyszín: Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bátonyterenyei 

Tagintézménye 

3070 Bátonyterenye Iskola út 8-10. 

Bejelentkezés: 06/32 418-401 email: nograd.ped.szaksz.bt@gmail.com 

Célcsoport: A Bátonyterenyei Járás területén működő köznevelési intézmények 

pedagógusai, szakemberei, érdeklődő szülők. 

 

Szakmai tanácsadás és tapasztalatcsere a megjelentek és a szakszolgálati 

munkatársak részvételével. 

 

Belső szakmai nap 

„Ötletelő - Mi mire jó?" 

 

Workshop  - tudásmegosztás – csapatépítő trénig , közös szakmai gondolkodás  
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