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Magyar Pszichológiai Társaság  

Nevelési Tanácsadás és Szakértés Szekció 

 

Beszámoló a 2019. 01. 01. és 2019 12. 31. közötti tevékenységről. 

 

Programok, képzések: 

Szekciónk az év első felében folytatta a Humanitás Szociális Alapítvánnyal közös szervezésű 

a pedagógiai szakszolgálatban dolgozó pszichológusok és gyógypedagógusok számára 

akkreditált kapcsolatfókuszú kora gyermekkori intervenciós képzés második tanfolyamának 

lebonyolítását. A 2018/19-es tanévben elsősorban a vidéki szakszolgálatokban dolgozó 

pszichológus kollégák képzése valósult meg. Hála a Humanitás Alapítványnak, a színvonalas 

képzés második évfolyama is ingyenes volt, és sikert aratott a kollégák körében. 

 

Együttműködések: 

Folytatódott a 2017 őszén megkötött együttműködési megállapodás megvalósítása Az EFOP 

1.9.5-VEKOP-16 számú „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” című 

projekt céljainak megvalósulása érdekében. Ennek keretében befejezéséhez közeledik a 

szenzoros feldolgozás rendellenességeinek szűrésére alkalmas vizsgálóeszköz fejlesztése, a 

hazai fejlesztésű iskolakészültségi vizsgálat pedig képzési szakaszba került.  Jó néhány 

hiánypótló kiadvány készült el, amelyek rövidesen az érintett szakemberekhez kerülnek. A 

megállapodás eredeti célja nagyobb részt megvalósult, a pedagógiai szakszolgálatoknál és a 

közoktatás valamint az egészségügy területein dolgozó pszichológusok szakmai tudásukkal 

sokban hozzájárultak a projektben folyó munkákhoz, és ezen keresztül megpróbálták 

érvényesíteni a pszichológiai szempontokat, és megosztani a tapasztalataikat. 

 

Szakmai állásfoglalások: 2019-ben többedik alkalommal is jogszabály módosító javaslattal 

(15/2013. (II.26.) EMMI rendelet) éltünk, illetve levélben szorgalmaztuk az iskolakezdési 

korhatár módosításával kapcsolatos bizonytalanságok, jogszabályi rendezetlenség miatti 

helyzet felszámolását. Ez utóbbi levélre választ is kaptunk, mely a későbbiekben hivatkozási 

alapként használható.  

 

A tagság rendszeres tájékoztatása a honlapon és a Facebook-on keresztül valósult meg.  

 

A Nevelési Tanácsadás és Szakértés Szekció 2020-as tervezett tevékenységei 

✓ szeptembertől havi egy alkalommal történő esetmegbeszélő csoport szervezése a 

pedagógiai szakszolgálat rendszerében még bent maradt, főleg fiatal és szupervízió 

nélkül tevékenykedő kollégák részére 
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✓ Az EFOP 1.9.5-VEKOP-16 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése 

című projektben a szakmai közreműködés biztosításának befejezése az  

együttműködési szerződésnek megfelelően 

✓ Az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárságának tájékoztatása a pedagógiai 

szakszolgálati terület pszichológiai kompetenciába tartozó problémáiról, szakmai 

felvetésekről 

✓ részvétel az MPT más szekcióinak programjain  

✓ a szekció tagságának tájékoztatása releváns eseményekről, történésekről. 

 

Budapest, 2020. április 30.  

 

 

 

  dr. Szvatkó Anna    dr. Szakács Katalin 

  szekció titkár     szekcióelnök 

 

 

 

http://www.mpt.hu/
mailto:mpt@mtapi.hu

