Munkatársaink köre

Elérhetőségeink

Az állapotmegismerési folyamatban állandó team-ünk,
orvos munkatárs, valamint az ELTE BGGYK eseti
szakértői és matematikus-pszichológus dolgozik együtt.

Az intézmény címe:
1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
C épület, 2. emelet

•

•

Dr. Mlinkó Renáta –PhD. pszichológia,
tanácsadó szakpszichológus, gyógypedagógus,
speciális pedagógiai szakos tanár és
szakpedagógus, mediátor -igazgató
Marosiné Pásztor Éva-okleveles,
szakvizsgázott gyógypedagógus -3 szakirány,
mediátor, -igazgatóhelyettes
Szorgalmatos Márta – tanár, intézményi titkár
Földesi-Borhi Noémi – tanácsadó
szakpszichológus, pszichológia tanár,
gyógypedagógus, mediátor
Lőrincz Borbála – okleveles gyógypedagógus,
pszichológus hallgató
Osztián Doris – szakvizsgázott
gyógypedagógus -3 szakirány
Dr. Sebestyén Szilvia - gyermekpszichiáter
szakorvos, osztályvezető főorvos (szerződéses
munkatárs)
Streli Orsolya – klinikai- és mentálhigiéniai
gyermek és ifjúsági szakpszichológus,
gyógypedagógus
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Egyéb szakmai tevékenységeink a diagnosztikus
tartalmakhoz köthetően
•
•
•
•
•

Empirikus vizsgálatok speciális csoportokkal
Új vizsgálóeljárások hazai klinikai kipróbálása
Gyógypedagógiai pszichológiai állapotmegismerés
és családkonzultáció-módszertani fejlesztés
Gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai témájú
előadások, konferencia-megjelenések
Szoros tudományos együttműködés az ELTE
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karral

Igazgató: Dr. Mlinkó Renáta
Telefon:
+36-1/461 3770
Szorgalmatos Márta titkár:06 30 9489 147
E-mail:
titkarsag@gyopsz.elte.hu
Honlap:
http://gyopsz.elte.hu

ELTE
Gyakorló Országos Pedagógiai
Szakszolgálat

Diagnosztika, szakértés

Bemutatkozás
Intézményünkben
teljes
életívet
érintően
gyógypedagógiai pszichológiai állapotmegismerést
végzünk.
Szakértői bizottsági tevékenységük felnőtt személyek
körére irányul, szakértést egyes jellegzetes tartalmú,
köznevelést érintő diagnosztikai kérdésekben végzünk.
Egyetemi gyakorlóintézményi feladataink mellett a
diagnosztikai
tartalmú
kutatási,
fejlesztési,
disszeminációs tevékenységünk hangsúlyos.
Szakértési profilunk
-kizárólag diagnosztikai jellegű, és halmozott
fogyatékossággal (kettőnél több fogyatékosságtípus
együttes előfordulása) kapcsolatos;
-értelmi fogyatékossággal kapcsolatos jogorvoslati
eljárásban, ha a felülvizsgálathoz nem áll rendelkezésre
más intelligenciavizsgáló eljárás az érintett szakértői
bizottságnál, mint amellyel a "megtámadott" eljárás
során már vizsgálták a gyermeket, és egyebekben a
gyermek/tanuló fejlődésének jellegzetességei, szociális
érettsége már feltárt; vagy
-a
szülő
kizárólag
az
érzékszervi,
vagy
mozgásfogyatékosság tényével, vagy súlyosságával nem
ért egyet.
Az állapotmegismerés folyamata
Dokumentum-elemzés


Kliens / szülőkonzultáció


Módszertani terv készítés


Vizsgálatok team-munkában
Szükség szerint mediációs módszertan alkalmazása


Team-megbeszélés
(ellátás-orientált fókusz)


Kliens / családkonzultáció


Szakértői vélemény készítés

„FELNŐTTVIZSGÁLATOK”
• 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 2020.09.01• (2) A szakértői bizottságként eljáró Gyakorló
Szakszolgálat feladata a tanulmányok,
vizsgák és a felsőoktatási felvételi eljárás
során
adható
kedvezményekre
való
jogosultság megítélése érdekében a sajátos
nevelési igény, fogyatékosság megállapítása
vagy kizárása
• a) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm.
rendelet 62. § (11)–(12) bekezdésében és 63. §
(3) bekezdésében foglalt esetben,
• b) ha az érettségi vizsgára jelentkező személy
tanulói jogviszonnyal már nem rendelkezik
és a tanulói jogviszony megszűnése után
következett be olyan állapot, amely alapján
sajátos nevelési igény megállapításának lenne
helye,
• c)ha a vizsgálatot a nyelvvizsgára jelentkező
személy a nyelvvizsga során adható
kedvezmények
biztosítása
érdekében
kezdeményezi,
• d)ha a vizsgálatot a tanulói jogviszony
megszűnése után a KRESZ-vizsga során
adható kedvezmények biztosítása érdekében
kezdeményezi,
• és a kérelmező érvényes szakértői véleménnyel
nem rendelkezik.
„GYERMEKVIZSGÁLATI” SZAKÉRTÉS
• 229/2012 (VIII.28.) Korm. rend.
• 43§ (4) A tankerületi központ eljárásában
szakértőként – a tankerületi központ kirendelése
alapján – az ELTE Gyakorló Országos
Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban:
Gyakorló Szakszolgálat) vagy az a szakértői
bizottság jár el, amely az eljárásban érintett
szakértői véleményt kiállította.

Gyakorló intézményi tevékenység
Gyakorlati tevékenységünket, az esetkezelések menetét,
a gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai munkát
döntően gyógypedagógus hallgatóknak oktatjuk, illetve
rendszeresen
fogadunk
szakvizsgára
készülő
pszichológus kollégákat is. Intézményünk tanulási
képességekkel kapcsolatos diagnosztikai kérdések
megválaszolására
egyedülálló
eszközállománnyal
rendelkezik,
gyakorlói
státuszunkból
adódóan
diagnosztikai eszközhasználat elérését is biztosítani
tudjuk felsőoktatási célokra.
Az intézmény történeti gyökerei szorosan összefonódnak
az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar jogelőd
intézményével. A szoros kapcsolat, közös munka a
Karral a mai napig folyamatos.

