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Szakmai műhelyfoglalkozás – Tagintézményi arculat bemutatása a Karcagi Tagintézményben 

 

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú „Hinned kell, hogy a világ teveled is ékes” 

pályázat keretében 2019. 02. 28-án tartotta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye szakmai műhelyfoglalkozását, melyen a Tagintézmény 

arculatának bemutatása történt. 

Bepillantást nyerhettünk a korai fejlesztés, a tehetséggondozás és a nevelési tanácsadás 

mindennapi életébe és munkájába. 

Zsoldos Erzsébet tagintézmény-igazgató kedves szavakkal köszöntötte a kollégákat majd a 

Karcagi Tagintézmény nagy hagyományokkal rendelkező korai fejlesztéséről beszélt. 

Kiemelte a helyi sajátosságokat, az egyedi jellegzetességeket és részletezte a kollégák által 

kidolgozott, az ágazatközi együttműködésre épülő „Karcagi modellt”. 

Megtekinthettük az intézmény foglalkoztató helységeit, melyek gondos és szakértő kezek 

munkáját mutatta. A frissítő elfogyasztása után a „Gólyafészek Otthonban” folytatódott a 

program, ahol a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek gondozása folyik. 

A helyszínre érve barátságos környezet és az intézményvezető asszony, Kállai Mihályné mb. 

igazgató fogadott bennünket. Előadásában bepillantást nyerhettünk az intézmény 

működésébe. Ezt követően az „E” osztály termeiben saját szemünkkel láthattuk, milyen 

körülmények között telnek a gyerekek mindennapjai. Láttuk a Snoezelen szobát, amely a 

korai fejlesztés elsődleges helyszíne. Végig mehettünk a folyosón és a legfiatalabbtól, a 

legidősebb gyermekek szobáiba is látogatást tettünk. 

Visszaérkezést követően kötetlen beszélgetés következett, az élmény feldolgozására. A finom 

szendvics ebéd után Orosz Máténé tehetséggondozó mutatta be a tehetséggondozás 

szakterületen végzett munkáját. Vázolta a szűrővizsgálatokon alkalmazott vizsgáló 

eljárásokat, előadásában részletesen szólt arról, hogy ez az egyszerre nehéz és könnyű feladat 

miként kapcsolódik a szakszolgálathoz. Részletezte, hogy milyen területeken segíti a 

pedagógusok, osztályfőnökök munkáját, az önismereti csoportokba hogyan történt a 

beválogatás, milyen sikerek születtek.  

A záró előadást Kunné Monoki Andrea tagintézmény-igazgató helyettes tartotta, aki a 

nevelési tanácsadást mutatta be. A képes beszámolóban láthattuk csoportjaikat és azt, hogy 

milyen tematika alapján dolgoznak hétről-hétre. A Tagintézményben, ebben a tanévben Mini-

manó, grafomotoros, vizuális terápia, nyelvi képességfejlesztő, tanulási képességek 

fejlesztésére irányuló, komplex fejlesztő valamint iskolai előkészítő csoportokat indítottak be.  

A közvetlen hangulatú, belső tudásmegosztást célzó rendezvényen a hallgatóság megismerte a 

Karcagi Tagintézmény arculatát és alkalom nyílt szakmai beszélgetésekre, tapasztalatcserére. 

 

   Orosz Máténé 

tehetségkoordinátor 
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