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A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkájában a kommunikáció és a szakmai, 

szakmaközi együttműködés kiemelt jelentőségű.  

2018.11.15.-én Dunaújvárosban a Koraszülöttek Világnapjával összekötött szakmai 

napot tartottunk.  Az előadásokkal és műhelymunkával, filmvetítéssel társított szakmai 

napon igen átfogó módon , széles spektrumban dolgoztuk fel ezt a témát.  

A program címe: „A másság szülői szemmel”.  

A program célja a sajátos nevelési igényhez társuló nehézségek szülők és 

szakemberek szemszögéből.  

A szakmai napot Kissné Korsós Ágnes, a FMPSZ Dunaújvárosi Tagintézmény 

igazgatója nyitotta meg. Köszöntőjében az apró hősöket és a nehéz terheket cipelő 

szülőket méltatta. „haragszom az egész világra, mert az én gyermekem került ebbe a 

helyzetbe”. 

Itt emelte ki az ágazatközi együttműködés és benne a korai fejlesztés, a korai 

segítségnyújtás jelentőségét.   

Ezt követően Bordácsné Ágoston Krisztina munkaközösségvezető néhány szülői 

levelet, gondolatot osztott meg. Ezek azok az önkéntes levélrészletek voltak, amiket 

az érintett szülők írtak.  

„Én döntöttem, hogy mikor leszek szülő, de az nem volt a terv része, hogy a gyerekem 

fogyatékossággal él majd. Úgy éreztem, mintha valaki bedobott volna a mély vízbe, 

miközben nem tudok úszni” (szülői gondolat). 

Első előadóink Elek Márta és Kissné Kovács Ildikó voltak a Dunaújvárosi Bölcsődék 

képviseletében. Előadásukban a sajátos nevelési igényű kisgyermeket nevelő 

szülőkkel való kapcsolatot mutatták be a bölcsődében. Dunaújvárosban a bölcsődék 

integrált nevelést végeznek. A Dunaújvárosi Hétszínvirág bölcsőde azonban mind 

szemléletében, mind nevelési elveiben kiemelkedik közülük.  

„A másság átélése szülőkre is vonatkozik, hiszen ők maguk is mássá válnak a 

gyermekük eltérő volta miatt. A többségtől eltérő életet élnek, gyermekükhöz való 

érzelmi viszonyulásuk is bonyolult, nemcsak örömteli, de gondokkal, nehézségekkel 

terhes.” (előadásban elhangzott gondolat) 

A következő előadónk Borbély Sjoukje gyógypedagógus és gyermekpszichológus, A 

szülők és mi, valamint a Szakemberek a szülőkkel című könyvek szerzője volt. 

Személyes hangvitelű, szemléletes, elgondolkodtató és új szemléletet nyújtó 

előadásának a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő szülő megértése és a velük 

való kommunikáció volt a témája.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


