
Változásban őrizve 

50 éve alakult meg a Nevelési Tanácsadó a Ferencvárosban 

50 évvel ezelőtt, 1968-ban egy fővárosi tanácsi rendelet Budapest minden kerületében engedélyezte 

nevelési tanácsadók létrehozását. A gyermekek fejlődésének elősegítését, a családok támogatását – 

elsősorban pszichológiai szemlélettel végző – szakemberek és intézmények már korábban, a XX. század 

elejétől működtek a fővárosban. Komplex szemléletük, mély szakmai tudásuk és elkötelezettségük a 

nehezebb időszakokat is átvészelve komoly alappal szolgált a hatvanas évek végén kiépülő nevelési 

tanácsadó hálózat megteremtéséhez.  

Ferencvárosban először a kerületi tanács, majd egy általános iskola épületében kapott helyet a nevelési 

tanácsadó. A nagy igény miatt fokozatosan bővülő létszámban és óraszámban olyan nagynevű 

szakemberek végezték a nevelési tanácsadást, mint Vekerdy Tamás, G. Donáth Blanka, Ingusz Iván 

vagy Isztrayné Bíró Anna. A kezdeti gyermekvédelmi fókusz helyett a hangsúly egyre inkább egy 

komplex mentálhigiénés ellátás megvalósítására került, melynek része a szűrés mellett a pszichológiai, 

pedagógiai és családgondozói ellátás biztosítása volt.  

A nyolcvanas évek végén a Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó új, önálló székhelyet kapott a Vágóhíd 

utcában, s Barta Daisy, majd dr. Szvatkó Anna vezetésével látványos szakmai és szervezeti fejlődés 

révén a kerület gyermekeket, családokat támogató rendszerének integráns része lett. Olyan fejlesztések 

valósultak meg többek között, mint az intézményvezetők kerekasztala, az oktatási és nevelési 

intézményekbe kijáró pszichológusokból és gyógypedagógusokból álló hálózat megszervezése, és – nem 

utolsósorban – a Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia kibontakoztatása.  

2012-től nagy változások sodrába került az intézmény. Előbb önálló székhelyét elhagyva ismét egy 

általános iskola épületébe költözött, majd feladataiban, létszámában gazdagodva szervezetileg 

integrálódott a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatba.  

   

2018. november 19-én a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. kerületi Tagintézményének székhelyén 

az intézmény munkatársai gazdag és változatos szakmai programokkal ünnepelték az ötvenéves 

évfordulót, amelyre a kerületi köznevelési és gyermekvédelmi intézmények, valamint a Fővárosi 

Pedagógia szakszolgálat szakembereit is meghívták. A megnyitón köszöntőt mondott Dr. Bácskai János, 

Ferencváros polgármestere, Csőváriné Gurubi Judit, a Belső-Pesti Tankerület szakmai igazgató-

helyettese és Mosányi Emőke, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója. Köszöntőikben 



kiemelték, ma is milyen nagy szükség van arra a munkára, amit az intézmény dolgozói végeznek, 

változatlan elkötelezettséggel, magas szakmai színvonalon, sok pozitív visszajelzést kapva.  

     

A köszöntők után a délelőtt során a vendégek előadások és workshopok segítségével ismerkedhettek meg 

az egyes munkacsoportok (pl. korai fejlesztés, logopédia, gyógytestnevelés) szemléletével és 

gyakorlatával, illetve konkrét terápiás módszerekbe, témákba nyerhettek betekintést. A folyosókon 

megcsodálhatták a gyermekek rajzaiból, valamint kedves, tréfás mondásaiból készült kiállításokat. 

Délután az intézmény volt munkatársai is hivatalosak voltak egy elmélyült, sokrétű múltidézésre, közös 

alkotásra, playback színházi produkcióra.  

      

Az évforduló és az ünnepség kapcsán érkezett visszajelzések megerősítették az intézmény 

szakembereinek azt a mindennapi tapasztalatokból fakadó meggyőződését, hogy munkájukra nagy, sőt 

egyre nagyobb szükség van. Az a komplex, sokoldalú terápiás és fejlesztő ellátás, támogatás, amit 

évtizedek óta nyújtanak, a jövőben is nélkülözhetetlen marad a Ferencvárosban élő, pszichés, szociális és 

tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek és családjaik számára. 

 


