
    

Fejlődés- és viselkedés harmonizáló szakcsoport
A Szolnok Városi Óvodák Fejlődés- és Viselkedésharmonizáló szakcsoportjának
speciális feladatai:

I. Gyógypedagógiai és logopédiai ellátás

- A habilitációs, rehabilitációs célú felzárkóztatás, képességfejlesztő terápiás foglalkozások a sajátos
nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelően.                                                                       
- A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztése.                         
- Indokolt esetben preventív jellegű fejlesztés a óvodapedagógus kérésére, szülői beleegyezéssel.

A foglalkozások rendszerességére javasolt óraszámot állapít meg a köznevelési törvény alapján a 
szakértői bizottság.

A feladatokat 3 fő gyógypedagógus és 2 fő logopédus látja el. Az ellátás utazó tanári hálózat 
formájában valósul meg a tagintézményekben, decentrumokban.

II. Óvodapszichológusi ellátás

Intézményünkben jelenleg 2 fő óvodapszichológus dolgozik. A szülők óvodai tematikus 
szülőfórumokon, szülői értekezleteken való kiselőadások keretében, illetve személyes konzultáció 
során tudnak velük találkozni. A konzultációk helyszíne a Jósika úti Pitypang Tagintézmény, illetve 
a Széchenyi városrészben lévő Tiszavirág Tagintézmény. A szülői megkeresések történhetnek 
közvetlenül, az óvodai csoportok falitábláin megadott telefonszámokon, illetve az 
óvodapszichológusi ellátást igénylő lap kitöltésével, melyet a csoportos óvónőktől kérhetnek.

Szakmai csoportunk alapvető célja, hogy tevékenységeinket szakmai igényességgel, a gyermekek 
mindenek felett álló érdekeinek figyelembevételével végezzük, és elősegítsük az óvodai integrációt.
Ezért feladataink közé tartozik még többek között:

• Fogadóórák tartása

• Szakmai konzultációk a fejlesztésben résztvevő kollégákkal,óvodapszichológusokkal, 
óvodapedagógusokkal.

• Esetmegbeszélések

• Előadások, work shop-ok, szülőfórumok, értekezletek megtartása.

 Elkötelezettek vagyunk a folyamatos szakmai és szervezeti megújulásra.

• Tapasztalatcserék, információszerzés: hospitálások szervezése, műhelyfoglalkozásokon, 
konferenciákon, szakmai fórumokon való részvétel

• Minősítéseken való megfelelés

• Továbbképzések



Csiszár Róbert Péterné

Végzettség: Oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai 
tanár;
                         Grafológus; Kulcsár Mihályné -féle mogásfejlesztő
 Munkakör: gyógypedagógus
                    FVH szakcsoport vezető

Guba Veronika

Végzettségeim: tanácsadó szakpszichológus; pszichológia szakos tanár; coach,
pár-  és  családterápiás  képzettséggel
2014. júliusa óta dolgozom a Szolnok Városi Óvodáknál óvodapszichológus-
ként. Fő feladataim közé tartozik a szülők és  az óvodapedagógusok közvetlen
megsegítése, nevelési kérdésekben való konzultáció formájában. A prevenciót,
vagyis megelőzést tartom a legfontosabbnak, célom, hogy minél korábban fel-
ismerjük, majd hatékonyan rendezzük és harmonizáljuk a viselkedési- fejlő-
désbeli eltéréseket, lemaradásokat- a szakcsoport tagjaként ebben tudok segí-
teni a tisztelt szülőknek. Kérdéseikkel közvetlenül is megkereshetnek, illetve
az óvónőknél megtalálható óvodapszichológusi ellátást igénylő lap kitöltésé-
vel vehetik fel velem a kapcsolatot.

Horváth Borbála

Végzettség: okleveles pszichológus

Munkakör: óvodapszichológus

Kovács Adél

Végzettség: Kisgyermekgondozó-nevelő; Andragógus művelődésszervező 

szakirányon; Logopédia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógus

Munkakör: Logopédus

Kovácsné Bögödi Beáta

Végzettség:  oligofrénpedagógia  –  logopédia  szakos  gyógypedagógiai
tanár,  okleveles minőségfejlesztő tanár, közoktatás vezető (szakvizsga),
minőségmenedzsment  szakértő,  tanfelügyeleti  és  pedagógusminősítési
szakértő
Munkakör: logopédus

Végzettség:  oligofrénpedagógia  –  logopédia  szakos  gyógypedagógiai
tanár,  okleveles minőségfejlesztő tanár, közoktatás vezető (szakvizsga),
minőségmenedzsment  szakértő,  tanfelügyeleti  és  pedagógusminősítési
szakértő
Munkakör: logopédus
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