
Ismer olyan gyermeket, akinek gondja van az 

olvasással – lassabban, érthetetlenül olvas, 

valamikor kifejezetten szenved az olvasással? 

  
Bori éppen az udvaron hintázik. 
Robi ebben a_ udravon hintá_ik. 

  

Ismer olyan gyermeket, akinek az írása nehezen 

olvasható, rendezetlen, kusza, nem igazodik 

a vonalrendszerhez, akinek gondjai vannak az írás 

elsajátításával, a betűk megjegyzésével?  

 

 
 

Ismer olyan gyermeket, akinek gondjai vannak 

a matematikával, a matematikai összefüggések 

megértésével, az alapműveletek (összeadás, kivonás, 

szorzás, osztás) elsajátításával és az absztrakt 

matematikai gondolkodással?  

            

56+5=51,    97-9=92 

4x4=14,    24:4=4 

 

Ismer olyan gyermeket, aki magas hibaszámmal ír 

tollbamondást és a másolási feladatoknál is sok 

hibát ejt?  

 
 Ádám megtévedt, de senkinek sem vallotta be, hogy hibázott.   
adam meg tevedt_ be semkineks_ valota be_  hogy hibazot_  

 

Ismer olyan gyermeket, aki önállótlan 

a tanulásban, túl lassú, hosszú órákon keresztül kell 

vele tanulni?  

 

 

Ha valamelyik kérdésre igennel válaszolt, akkor 

jó helyen van, olvasson tovább!  

  

 

KIK VAGYUNK?  

 

Az ipolysági Speciális Pedagógiai Tanácsadó 

Központ (CŠPP) komplex speciális pedagógiai, 

pszichológiai, diagnosztikus, tanácsadói, 

rehabilitációs, prevenciós, nevelési-oktatási, ill. más 

szaktevékenységet végez olyan gyermekek/tanulók 

számára, akik fogyatékkal, tanulási zavarral, 

figyelem és aktivitás zavarral küzdenek. 

 

KINEK  NYÚJTUNK  SZOLGÁLTATÁST  

 

Speciális nevelési-oktatási igényű gyermekeknek, 

diákoknak (ŠVPP), akik egészségügyi hátrány 

következtében:  

 tanulási zavarral (diszlexia, diszgráfia, 

diszortográfia, diszkalkúlia, diszpraxia, 

diszpinxia),  

 figyelem és aktivitás zavarával – ADHD,   

 értelmi fogyatékossággal, 

 mozgássérültséggel,  

 látássérültséggel, 

 halláskárosultsággal,  

 beszédzavarral, 

 halmozott fogyatékossággal,  

 autizmussal és más pervazív zavarral élnek.  

A tanácsadó szolgáltatást nyújt a tanulók szüleinek 

(törvényes képviselőinek), pedagógusainak, illetve 

az iskolákban dolgozó iskolai speciális 

pedagógusoknak.  

 

Továbbá mindenki másnak, aki érdeklődéssel és 

bizalommal fordul hozzánk, akinek szüksége van 

tanácsadásra és segítségre.   

   

 

 

MIT KÍNÁLUNK?  

 Komplex speciális pedagógiai tevékenységet. 

 Pszichológiai, diagnosztikus, tanácsadói, 

rehabilitációs, prevenciós tevékenységet.  

 Tanácsadói és metodikai szolgáltatást 

a törvényes képviselőknek és a pedagógiai 

alkalmazottaknak, (óvodáknak, speciális 

óvodáknak, alapiskoláknak, speciális 

alapiskoláknak, középiskoláknak, 

gimnáziumoknak). 

 Normál osztályba egyénileg integrált 

gyermekek integrációjában szakmai segítséget 

nyújtunk.  

MILYEN TEVÉKENYSÉGET FOLYTAT 

A SPECIÁLIS PEDAGÓGUS ?  

 Szűrést, diagnosztizálást.  

 Közvetlen munka a klienssel – reedukáció, 

stimuláció, korrekció, kompenzáció (helyileg 

a központunkban vagy kint az iskolán). 

 Konzultációs tevékenység.  

 Felkészítés és segítségnyújtás a szakmai 

anyagok összeállításánál – Individuális 

nevelési-oktatási program (IVVP) vagy egyéb 

módszertani anyagoknál.  

 Szakkomissziós munka és együttműködés más 

szakemberekkel.   
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speciális pedagógus 
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Mgr. Kitti Šimončičová  
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Mgr. Ingrid Kiszelyová 

pszichológus  

  

 Mgr. Katalin Krupčiaková  
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Speciális Pedagógiai Tanácsadó Központ 

CŠPP 

F. Rákócziho II č.1, 936 01 Šahy 

E-mail: csppsahy@gmail.com 

 

Mobil: 0902/365477 
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