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Magunkról
Szeretettel üdvözöljük a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat nevében
Magunkról
2010-ben Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulása létrehozta a Gyula és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatát, mely 20010. szeptemberében kezdte meg
működését.
Három szakszolgálati – logopédiai, nevelési tanácsadói és pályaválasztási tanácsadói - feladatot látunk el a
kistérség településein – Eleken, Kétegyházán, Lőkösházán - az igényeknek, szükségleteknek és lehetőségnek
megfelelően.

Elérhetőségeink
Az Intézményünk székhelye Eleken, a Dr. Mester György Általános Iskola kétszintes épületének 1. emeletén
található.
A székhely címe:
Telefon:
Telefon:
E-mail:

5742 Elek, Lőkösházi út 17-19.
(70)338-55-73
(70)953-05-45
aniko_szelezsann@freemail.hu

Munkatársaink
Intézményünk 4 főállású pedagógust foglalkoztat.
Szelezsánné Poptyilikán Anikó
igazgató
Pesics Zsuzsanna
pszichológus
Kuli Éva
pszichopedagógus
Kui Brigitta
logopédus
Gróh Ágnes
családsegítő/adminisztrátor
Arra törekszünk, hogy a térség településein élő minden rászoruló gyermek részére biztosítsuk logopédiai,
nevelési tanácsadói és pályaválasztási tanácsadói ellátását. Célunk, hogy segítséget nyújtsunk a rászoruló
gyermekeknek, szüleiknek, segítsük az adott településen a pedagógiai munkát. Tevékenységünket
szolgáltatásnak tekintjük, melyet a szakmai és partneri igényeknek megfelelően végzünk.
Szolgáltatásaink
Logopédia, nevelési tanácsadói, pályaválasztási foglalkozások szervezése az kistérség óvodáiban, iskoláiban.
Felvételi szempontok
3-18 év közötti kistérségi lakos, illetve kistérségben óvodás, iskolás gyermek, tanuló.
A felvételi sorrendet, előjegyzésbe vételt szakmai és törvényességi szempontok figyelembevételével
határozzuk meg.

A logopédus fő feladata
A beszédhibák, és zavarok, illetve megkésett beszédfejlődés kiszűrése, terápiája.
A nevelési tanácsadás alapfeladata:
A gyerekek és a serdülők beilleszkedési, teljesítménybeli és pszichés tünetekben jelentkező
zavarainak feltárása és megszüntetése, az egészséges alkalmazkodás elősegítése.
Szülők, pedagógusok segítése a magatartászavarral, beilleszkedési vagy tanulási
nehézségekkel küzdő gyermekek nevelése terén.
A pszichológiai tevékenység az okok feltárására, a konfliktusok feldolgozására irányul
azokban az esetekben, amikor a gyermek állapota orvosi ellátást még nem tesz szükségessé,
pedagógiai eszközökkel pedig már nem rendezhető.
Beiskolázással kapcsolatos vizsgálatok elvégzése, szakvélemény készítése.
BTM-es gyerekek, tanulók óvodai/iskolai fejlesztése, annak ellenőrzése a szakvéleményben
foglaltak alapján, segítségadás a gyermekek, tanulók ellátását végző pedagógusoknak.
A pedagógiai fejlesztő és korrekciós munka a tanulási gátoltság, a részképességekben való
elmaradás, a képességeknek nem megfelelő teljesítés leküzdésében segíti a gyerekeket.
A szülők nehézségeikkel közvetlenül kereshetik meg intézményünket, vagy óvodák, iskolák jelzésére
próbálunk segíteni nyújtani.
Továbbtanulási-pályaválasztási tanácsadó feladatai:
Az általános iskola 7. és 8. osztályos tanulóinak felhívni a figyelmét a továbbtanulás fontosságára,
tanácsadás és tájékoztatás a pályaválasztással kapcsolatban.
A Pedagógiai Szakszolgálat minden szolgáltatása az igénybe vevő kistérségi gyermekeknek, tanulóknak
ingyenes.
Arra törekszünk, hogy a kistérség településein élő minden rászoruló gyermek számára lehetőséget és
esélyegyenlőséget biztosítva megteremtsük a logopédiai, nevelési tanácsadói és pályaválasztási tanácsadói
ellátást.
Célunk, hogy képességeiket fejlesszük, hogy biztos alapot teremtsünk a sikeres iskolai továbbhaladásuk és
egészségvédelmük érdekében. Az adott terápia során szem előtt tartjuk a gyermek egyéni sajátosságait és
teljes személyiségét. A szakszolgálat minden dolgozója tudásával, szakértelmével törekszik a minőségi
munkavégzésre, a szakmai megújulásra.
A szülőkre és pedagógusokra partnerként tekintünk, akikkel kéz a kézben, együtt, egymást segítve tudjuk a
jobb eredményeket elérni.

