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A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézményének beszámolója az 

EFOP 3.1.6 projekt 2020. év 1. negyedévi megvalósításáról 

 

Beszámoló Szakmaközi fórum, ágazatközi kerekasztal megvalósulásáról 

 

A szakmai ágazatközi fórum a két éves pályázati ciklus alatt immár második alkalommal került 

megrendezésre a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás és a „korai” 

szakértői bizottsági tevékenység témakörében. A fórumot ez alkalommal 4 helyszínen, az 

alábbi településeken valósítottuk meg: Tószeg: 2020. február 18. 9.00-11.00, Besenyszög: 

2020. február 18. 13.00-15.00, Újszász: 2020. február 19. 9.00-11.00, Szolnok: 2020. február 

19. 13.00-15.00. A fórumok az egyes helyszíneken azonos tartalommal és többnyire azonos 

időterv alapján zajlottak.  A programok során először egy informatív szakasz valósult meg, 

amikor a megvalósító szakemberek a járási szakértői bizottsági tevékenység keretében végzett 

„korai diagnosztikát”, majd a JNSZMPSZ Szolnoki tagintézményének feladatellátása keretében 

megvalósuló gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozást ismertették. Az 

előadások mellett a résztvevők egy rövid képes/videós bemutatót is megtekinthettek. 

          

A bemutatókat követően a résztvevők között szakmai párbeszédre, együtt gondolkodásra került 

sor, melynek során helyi sajátosságokat ismerhettek meg, tapasztalatok megosztására, kérdések 

feltevésére és közös megoldáskeresésre került sor. Egy-egy eset kapcsán megbeszéltük az 

együttműködés lehetőségeit, szükségszerűségeit. A kisebb településeken a létszám az előzetes 

jelentkezésektől (betegségek, átmeneti létszámhiány miatt) sajnálatos módon jó néhány fővel 

elmaradt, és a résztvevők ágazati reprezentáltsága is alacsonyabb volt. A szolnoki helyszínen 

az egészségügy, a szociális szféra és a köznevelés 

területéről is voltak jelenlévők. A fórumok a 

jelenlévők létszámától függően kicsit más 

hangulatban, a kisebb településeken az eseteket 

illetően nagyobb „közelségben”, de összességében 

valamennyi helyszínen jó partneri 

együttműködésben valósultak meg. A fórum 
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résztvevői élénk érdeklődést mutattak, az ágazatok képviselői aktívan, tevékenyen vettek részt 

a fórumon.  

   

A szakmai fórum jó lehetőséget biztosított a segítségre szoruló családokkal, gyermekekkel 

kapcsolatban lévő, különböző ágazatokban dolgozó szakemberek, partnerek találkozásához, 

ezáltal a szakmai egyeztetések jó színtere lehetett. A találkozás új szakmai kapcsolatok 

kialakítására, illetve a meglévők erősítésére, a tagintézmény munkájába, tevékenységeinkbe 

való betekintésre is lehetőséget adott. 

Szolnok, 2020. február 26. Kürti Anikó és Dr. Pásztorné Parádi Emőke 

                                                                                                      megvalósítók 

 


