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Immár második alkalommal tar‑
totta meg Beszédvár elnevezésû 
szakmai napját az Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat. 
A tavalyi, 2010‑es rendezvény 
célja az volt, hogy párbeszéd 
indulhasson el a városban 
dolgozó pedagógusok között; 
olyan, a gyermekek fejlődé‑
sével kapcsolatos problémá‑
kat érintettek a szakmai nap 
előadásai, amelyekkel a peda‑
gógusok egyre többször talál‑
koznak a munkájuk során. Az 
idei Beszédvár rendezvényen a 
mûhelymunkára, a közös élmé‑
nyekre helyezték a hangsúlyt 
a szervezők. A bölcsődei gon‑
dozók, óvónők, pedagógusok, 
védőnők játékos feladatokon, 
gyakorlatokon és bemutatókon 

keresztül ismerkedhettek meg 
a szakszolgálat munkájával, és 
jutottak olyan ismeretekhez, 
élményekhez, amely a min‑
dennapi munkájukat segítheti. 
A kiscsoportos foglalkozáso‑
kat az intézmény munkatársai 
vezették, a mûhelymunka végül 
közös beszélgetéssel zárult. 

– Az Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat jelenlegi formájá‑
ban és helyén 2008 szeptembe‑
re óta mûködik; ekkor kapcsolta 
össze a város a gyógypedagógiai 
tanácsadás és korai fejlesztést, 
a fejlesztő felkészítést, a neve‑
lési tanácsadást, a logopédiai 
ellátást és az ifjúsági tanács‑
adó szolgálatot. Így ma hozzánk 
tartozik minden különleges 
gondozásra szoruló gyermek 
ellátása, pszichés, fejlesztőpe‑
dagógiai és logopédiai segítése 
– mondta lapunknak Nagy Éva 
intézményvezető. 

– Harmincöten dolgozunk a 
szakszolgálatnál, közülük 11 
logopédus, 13 fejlesztő peda‑
gógus, 6 pszichológus, illetve 
három, pedagógusok munkáját 
segítő szakalkalmazott a tech‑
nikai munkatársak mellett. Az, 
hogy egy intézményen belül 
többféle szakember is dolgo‑
zik, sok előnnyel jár: kisebb az 
ellátatlanság veszélye, egységes 
rendszerben tudjuk ellátni a 
hozzánk fordulókat, könnyebb 
a kommunikáció a munkatár‑
sak között, és egységessé válik 
az ellátottakkal kapcsolatos 
adminisztráció is. A fenntartó 
olyan állami támogatásokhoz 

is hozzá tud jutni, amelyek 
igénylése eddig nem állt mód‑
jában. A gyermekek ellátásán 
kívül mi vagyunk az illetékesek 
az iskolaérettségi vizsgálatok 
elvégzésére, illetve a tanulási 
nehézségek meglétének megál‑
lapítására is – tette hozzá Nagy 
Éva, aki kérdésünkre elmondta 
azt is: az érdi 3‑18 éves korosz‑
tály 16 százaléka érintett azon 
problémák tekintetében, ame‑
lyek kezelésével a szakszolgálat 
foglalkozik – értve ezalatt nem‑
csak a sajátos nevelési igényt, a 
súlyosabb magatartási, tanulási 
nehézségeket, hanem az enyhe 
beszédproblémákat is. 

– Körzetünkben 15 530 18 év 
alatti gyermek, fiatal él. Tavaly 
1 707 gyermeket láttunk el 
tanácsadás, terápia, fejlesztés 
keretében, kiegészítve 48 felnőtt 
megsegítésével – ők családterá‑
pián vettek részt, amire egyre 
nagyobb igény van, hiszen nem‑
csak mi, szakemberek, hanem 
a szülők is tisztában vannak 
azzal, hogy a gyerekek pszichés 
tünetei, reakciói mögött gyak‑
ran családi problémák állnak. 
Tudni kell azt is: ahhoz, hogy 
egy rászoruló gyermeket ellás‑
sunk, mindenképp szükséges 
a szülő beleegyezése, bár ilyen 
kéréssel a pedagógusok is for‑
dulhatnak felénk – hangsúlyoz‑
ta az intézményvezető. 

A Beszédvár szakmai prog‑
ramjain mintegy negyvenen 
vettek rész – jöttek érdeklődők 
a védőnői szolgálattól, a böl‑
csődékből, az óvodákból és az 
iskolákból is. Kérdésünkre az 
egyik óvónő elmondta: mun‑
kája során egyre gyakrabban 
találkozik logopédiai, magatar‑
tási problémákkal. – Szeretnénk 
segíteni a rászoruló gyerekek 
fejlesztésében, és próbáljuk fel‑
térképezni ennek lehetőségeit. 
Természetesen, ha úgy talál‑
juk, hogy a gyermek fejlődése, 
viselkedése az átlagostól eltér, 
jelezzük a szülőnek. Van, aki 
örömmel fogadja a segítséget, 
illetve azt a lehetőséget, hogy 
itt, Érden, ingyenes ellátásban 
részesülhet a gyermeke, ám 
sokan elzárkóznak attól, hogy 
szakemberhez forduljanak 
– jegyezte meg az óvónő.

A Beszédvár szakmai napot 
a szolgálat szakemberei és a 
területen dolgozó pedagógusok 
közötti élénk eszmecsere zárta.

 Ádám Katalin

A Cimbora Klub negyedik 
alkalommal rendezett irodalmi 
témájú országos vetélkedősoro‑
zatot. Június 11‑én, szombaton 
az érdi Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskolában gyûltek 
össze az irodalomkedvelő diá‑
kok. A népszerû állatmeséket, 
Benedek Elek és Mátyás király 
meséit követően, ebben az 
évben a kortárs írók és köl‑
tők mûvei kerültek terítékre. 
A vetélkedő célja az olvasás 
népszerûsítése volt, játékos 
formában. A verseny főszerve‑
zője Nagyné Balázs Gabriella 
drámapedagógus volt, aki szí‑
vén viseli a kisiskolások szelle‑
mi‑lelki egészségét. 

Az ötfordulós nemes ver‑
senyre az ország 453 diákja 
nevezett, köztük szép szám‑
mal jelentkeztek érdi cimborák 
is. A város legnagyobb oktatási 
intézményében tartott döntőbe 
25, végig kiemelkedő teljesít‑
ményt nyújtó versenyző jutott 
be. Érdet több tanuló képvisel‑
hette eddig elért eredményei 
alapján. Az ország különbö‑
ző részeiről érkező cimborák 
izgatottan várták a játék kezde‑
tét, az egyéni vetélkedőt most 
kisebb csoportokba verbuválva 
folytatták. 

– Eddig egyéni volt a verseny, 
most csapat lesz. A gyerekeket 
úgy válogattam össze, hogy 
alsósok és felsősök is kerülje‑
nek egy csapatba. Szeretném, 
ha ismerkednének, barátkoz‑
nának, esetleg kapcsolatok szö‑
vődnének. Ez nagyon fontos 
számomra – mondta lapunk‑
nak Nagyné Balázs Gabriella. 
A vetélkedőn öt csapat küzdött 
meg a legjobb helyezésekért. 

A zsûriben foglalt helyet 
Donkóné Simon Judit peda‑
gógus és előadómûvész, 
mellette Szakadátiné Gueth 

Zsuzsanna drámapedagó‑
gus is a zsûrit erősítette. Az 
elnök szerepét Müller Péter 
Sziámi költő, énekes vállalta. 
Az irodalmi vetélkedőn Kopor 
Tihamér, Érd Megyei Jogú 
Város Közgyûlésének kép‑
viselője közvetítette a város 
jókívánságait és fejezte ki 
köszönetét a szervező intéz‑
ménynek és a résztvevő diá‑

koknak. A képviselő beszéd‑
ében a mesevilág szépségeire 
is kitért: 

– Ne feledkezzetek meg a 
meséről. Tudjatok életetek 
végéig épülni, táplálkozni belő‑
le. Ti talán meg tudjátok majd 
változtatni a világot – mondta. 
A Cimbora Alapítvány elnöke, 
É. Szabó Márta szerkesztő is 
hozzáfûzött néhány gondola‑
tot a hallottakhoz. 

Bemelegítésül a házigazda 
intézmény színjátszó cso‑
portja adott mûsort a vendé‑
geknek. A Weöres Sándor 
Országos Gyermekszínjátszó 
Találkozón ezüst minősítést 
nyert produkció után a fiatalok 
rövid bemutatkozása követke‑
zett. A játékot Nagyné Balázs 

Gabriella vezette. Az órákig 
tartó versengésben a sárga, a 
lila, a narancs, a kék és a zöld 
csapat fej‑fej mellett küzdött 
a győzelemért. A versenyben 
szereplő diákokénál csak a 
nézőtéren helyet foglaló szüle‑
ik izgalma volt nagyobb.

A döntő játékban összesen 
kilenc feladatot kellett meg‑
oldaniuk a csapatoknak. Volt 
rejtvényfejtés, ügyességi játék, 
villámkérdés és kreatív vers‑
írás. A változatos feladatok 
igencsak próbára tették a tanu‑
lók tudását és leleményessé‑
gét. A gyermekek ismét bizo‑
nyították felkészültségüket és 
rátermettségüket. Verseny volt 
a javából. 

A zsûri hosszas tanács‑
kozás után hozta meg dön‑
tését. A győztes a lila csapat 
lett, tagjai: Juhász András 
(Békéscsaba), Kiss Dániel 
(Békéscsaba), Králik Virág 
(Békéscsaba), Meiszterics Luca 
(Pécs) és Molnár Réka (Pécs). 

A játék végén a versenyzők 
meglepetéssel kedveskedtek a 
zsûri elnökének, Müller Péter 
Sziáminak. A költőt Jó, ha van 
címû verséből készített feldol‑
gozásokkal lepték meg. Nagyné 
Balázs Gabriella lapunknak 
elmondta: ötödik alkalom‑
mal, jövőre is megrendezésre 
kerül az irodalmi vetélkedő, 

azonban a gyermekek javasla‑
tai alapján újítani készülnek. 
A programot Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 
Oktatási és Mûvelődési Bizott‑
sága támogatta.

 Kovács Renáta

A játék támogatói voltak: 
Aranyalma 2002 Kft,  

Békés Megyei Jókai Színház, 
Brandt Virágbolt,  

Budapest Bábszínház, 
Cimbora Alapítvány,  

Csimota, Könyvkiadó,  
Duna TV,  

Farkas Tibor,  
Heted 7 Játékbolt,  

Katona József Színház,  
Kovács Istvánné,  
Móra Könyvkiadó

Minden hatodik érdi gyerek különleges gondozásra szorul

Beszédvár a gyerekekért
Az érdi gyerekek 16 százaléka küzd valamilyen – enyhébb vagy súlyosabb – 
beszédproblémával, tanulási, magatartási nehézséggel – ezt mutatják az Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat adatai, ahol múlt évben 1707 gyermeket láttak el. Az 
intézmény Beszédvár néven tartotta szakmai rendezvényét, amelyen pedagógusok 
ismerkedhettek meg a szakszolgálattal, illetve jutottak olyan információkhoz, élmé-
nyekhez, amelyeknek a munkájukban nagy hasznát vehetik.

Cim-cim-cimbora 
Június 11-én, a Kõrösi Csoma Sándor Általános 
Iskolában rendezték meg az Országos Cimbora 
Irodalmi Vetélkedõt. A játékos versenyen 10 város 
25 tanulója vett részt. A téma ezúttal a kortárs iro-
dalom volt.
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A mûhelymunka célja az volt, hogy a résztvevõk ne csak ismereteket, 
hanem saját élményeket is szerezzenek a játékos foglalkozásokon
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Nagy Éva intézményvezetõ a 
Beszédvár rendezvényen a szak-
szolgálat munkáját is bemutatta a 
pedagógusoknak

mozaik


