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Magyar Pszichológiai Társaság
Nevelési Tanácsadás és Szakértés Szekció
Beszámoló a 2020. 01. 01. és 2020. 12. 31. közötti tevékenységről.
Programok, képzések:
Szekciónk ebben az évben nem tartott képzést, és sajnos az esetmegbeszélés sem üzemelt.
Együttműködések:
A projekt meghosszabbítása miatt 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 befejeződött a szenzoros feldolgozás rendellenességeinek szűrésére alkalmas
vizsgálóeszköz fejlesztése, az új iskolakészültségi vizsgálathoz kapcsolódó képzést pedig 166
pedagógiai szakszolgálatban dolgozó kolléga végezte el, amelynek körülbelül harmada volt
pszichológus. Több hiánypótló kiadvány készült el, amelyek részben a CSBO honlapján
érhetőek el, másrészt az érintett, pedagógiai szakszolgálatokban és egészségügyi
intézményekben dolgozó szakemberek nyomtatásban kapják meg. Az együttműködési
megállapodás célja nagyobb részt megvalósult, jelenleg tárgyalások folynak arról, hogy az
eljárások további kezelése, finomítása, esetleges online felületre történő továbbfejlesztése
hogyan valósítható meg. Ezen a területen elképzelhető, hogy ismét az MPT-vel közös
megoldás kidolgozása lenne célravezető a szakmai standardok betartásának érdekében.
Szakmai állásfoglalások:
Ebben az évben nem volt bizodalmunk állásfoglalás kiadására, noha a tagsággal tartottuk a
kapcsolatot, és több olyan megkeresés érkezett, amelyek égető problémákra hívták fel a
figyelmet.
A tagság tájékoztatása a honlapon és a Facebook-on keresztül valósult meg.
A Nevelési Tanácsadás és Szakértés Szekció 2021-es évre tervezett tevékenységei
✓ a járványhelyzet függvényében ősztől havi egy alkalommal történő esetmegbeszélő
csoport szervezése a pedagógiai szakszolgálat rendszerében még bent maradt, főleg
fiatal és szupervízió nélkül tevékenykedő kollégák
✓ egyeztetés társszakmákkal, esetlegesen fenntartóval, irányító hatóságokkal a nevelési
tanácsadás területén belüli pszichológiai és pszichoterápiás ellátás egyre sürgetőbb
megoldást kívánó szakmai kérdéseiről
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✓ Ugyanennek a kérdéscsoportnak a megvitatása a szakmai szervezetek bevonásával:
MOK, MPT
✓ A Pszichoterápia folyóiratban összefoglaló írás megjelentetése a nevelési tanácsadás
hazai kérdéseiről
✓ részvétel az MPT más szekcióinak programjain
✓ a szekció tagságának tájékoztatása releváns eseményekről, történésekről.
Budapest, 2021. április 12.
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