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A Győri Kistérségi Pedagógiai és Gyermekpszichológiai Szolgáltató Központ
alapfeladata:
n Tanácsadás magatartászavar, tanulási zavar kezelésére
n Pályaválasztási tanácsadás
n Tehetséggondozás
A pedagógiai munka a tanulási gátoltság, a részképességekben való elmaradás, a
képességeknek nem megfelelő teljesítés leküzdésében segíti a 3-18 éves korú
gyermekeket és fiatalokat.
A pedagógiai tevékenység területei
n 1. Prevenció
n 2. Pedagógiai diagnosztika
n 3. Pedagógiai terápia
1. A prevenció feladatai
Ø Óvodai szűrővizsgálatok a tanulási zavar lehetőségének vizsgálatára
Ø A részképességekben elmaradást mutató gyermekek fejlesztése

Fejlesztés előtt

Fejlesztés után
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Ø Konzultációk kezdeményezése
(A gyermekesetek, a gyermekekkel kapcsolatos intézkedések, az aktuális szakmai
problémák megoldásáért)
§ Intézményvezetővel
§ Osztályfőnökkel
§ Pedagógussal
§ Gyermekvédelmi felelőssel
§ Védőnővel
§ Az intézmény orvosával
§ Az intézmény logopédusával
§ A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal
§ A Logopédiai Központtal
§ Az Országos Szakértői Bizottságokkal
§ A Szolgáltató Központ egyéb munkaterületén dolgozó szakembereivel,
pl. pszichológussal, pszichiáterrel
Ø Ismeretterjesztés
§ Előadások ajánlása (pedagógusoknak, szülőknek, gyermekeknek, fiataloknak –
különböző témák felkínálásával)
§ Szakmai napok szervezése pl. a Tanulási zavar kezelése
§ Továbbképzések szervezése pl. Ayres terápia tanfolyama,
Individuálpszichológiai szemléletű bátorító pedagógiai akreditált képzése
§ Útmutató kiadványaink ajánlása pl. Tanulási zavar, Figyelemzavar,
Iskolaérettség stb. témakörökben
§ Szakirodalmi jegyzék ajánlása
Ø Főiskolai hallgatók gyakorlatvezetése

2. Pedagógiai diagnosztika
A gyermekek és fiatalok teljesítménybeli zavarainak
§ Feltárása pl. szülői segítséggel
§ Diagnózis készítése pl. tesztfelvétellel, megfigyeléssel
§ Javaslattétel pl. az elvégzett vizsgálatok értékelésével
. Pedagógiai terápia
§ A gyermekkel kapcsolatos nehézségek megoldása mindig a szül ővel
együttműködve történik, addig tart, míg a probléma fennáll.
§ Az alkalmazott terápiás ellátás egyedi, a gyermek egyéni problémájának
megoldására készül.
§ A gyermek a problémájából adódóan részesül egyedi ellátásban (egy szakember
közreműködésével), vagy komplex ellátásban (több szakember
közreműködésével).
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Az ellátás rendszere
§ Egyéni foglalkozás ( az egyéni foglalkozásra szóló szükséglet a leggyakoribb)
§ Kiscsoportos foglalkozás (2-4 fővel)
§ Nagycsoportos foglalkozás (10-12 fővel, óvodai csoporttal, iskolai
osztályközösséggel)
Terápiás eljárások
§ Képességfejlesztés – pl. óvodai szűrővizsgálatokat után, a részképesség
zavarokat mutató gyermekeknek
§ Tanulásterápia – pl. a tanulás tanítása a rossz tanulási technikát alkalmazó
iskoláskorú gyermekeknek ( a módszer nem helyettesíti a korrepetálást, a
tantárgyi felzárkóztatást)
§ Szenzoros integrációs terápia (Ayres-terápia) pl. a tanulási zavaros, a
hiperaktív, a figyelemzavaros, a beilleszkedési nehézséggel küzd ő
gyermekeknek
§ Individuálpszichológiai szemléletű bátorító pedagógia alkalmazása pl. a
figyelemfelkeltő, az agresszív viselkedésjegyeket mutató gyermeknek
§ Életvezetési javaslatok pl. a helytelen napirendet és időbeosztást követő
családoknak
§ Biblioterápia pl. azoknak a szülőknek, akik mélyebben szeretnék megismerni
gyermekük problémáját, a problémaleküzdés módját.
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