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BESZÁMOLÓ AZ EFOP 3.1.6-16-2017-00026 PÁLYÁZATI PROJEKT 2020. IV. 

NEGYEDÉVI 22. PROGRAMELEM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A JNSZMPSZ 

JÁSZBERÉNYI ÉS JÁSZAPÁTI TAGINTÉZMÉNYBEN 

 
Az EFOP-3.1.6-16-2017-0006. számú pályázati projekt 22. programelemeként a JNSZMPSZ 

Jászberényi és a Jászapáti Tagintézmény „Így csináltuk mi.” címmel pályázati összefoglaló 

– pályázat fenntartó szakmai műhelyt tartott, melynek témája a pályázati programok 

megvalósítása, fenntarthatósága, valamint a projektkommunikáció volt. 

Helyszín: JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény, 5100 Jászberény, Nagytemplom u. 1. 

 

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú "Hinned kell, hogy a világ Teveled is 

ékes!”A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki 

Tankerületi Központban c. pályázati projekt tervezésekor igyekeztünk olyan programokat 

szervezni, amelyek szorosan kapcsolódnak a szakszolgálati feladatellátáshoz, azonban 

forráshiány miatt nem volt lehetőség a megvalósításukra. Ezen kívül lehetőséget adnak a 

szakemberek sokoldalúságának, szakmai kompetenciájának kiaknázására (pl. művészeti 

terápia, alkotó táborok stb.). Törekedtünk arra is, hogy a pályázat követelményének 

megfelelően a fenntarthatóság biztosítható legyen.  

A Jászberényi Tagintézményben a program megvalósításában 13 szakember vett részt, ki úgy, 

hogy megvalósította a programokat, ki úgy, hogy közreműködött azok megvalósításban.  

A Jászapáti Tagintézményben 4 szakember valósított meg programot. 

A kialakult vírushelyzet miatt nem volt lehetőség a záró konferencia megtartására, ezért mini 

záró konferencia került megrendezésre a tagintézményben a szakalkalmazotti közösség 

közreműködésével. Fontos volt számunkra, hogy minden kolléga megismerhesse a pályázat 

megvalósítását, a megvalósítás hozadékát.  

A záró szakmai műhely címe és egyben az első előadásé is: 

„Így csináltuk mi.”- Szakmai összefoglaló a pályázat megvalósításáról a JNSZMPSZ 

Jászberényi és Jászapáti Tagintézményben”. Bartusné Major Ágnes tagintézmény-igazgató 

előadásában bemutatta a pályázat menedzsmentjét, a megvalósítandó feladatokat, a 

megvalósítókat. Ezután következett a Jászberényi és a Jászapáti Tagintézményben a 

megvalósítás területeinek bemutatása (infrastruktúra, szakmai megújulás), majd 

megismerhettük az előnyöket, sikereket és a fenntarthatóság lehetőségét.  

A második előadást Pappné Szabó Gabriella tartotta A „Szóljon szépen….!” nyelvi fejlesztő 

program és munkafüzet - mint az EFOP-3.1.6-16-2017-00026 pályázat programeleme-

címmel. Az előadásból megtudhattuk, hogyan született meg a kiadvány ötlete, kik voltak a 

megvalósítók, hány település kapcsolódott be a kipróbálásba, ki volt a kiadvány lektora, 

valamint megismerhettük a kipróbálás tapasztalatait.  

Szebeni Viola tanácsadó szakpszichológus prezentációjára harmadikként került sor. 

Előadásában bemutatta a pályázat keretében elkészült módszertani segédanyagokat, szülői 

tájékoztatókat. A Jászberényi Tagintézményben 3 kiadvány és 4 szülői tájékoztató készült 

igen magas színvonalon. A kiadványok, szülők és szakemberek számára egyaránt 

tartalmaznak hasznos információt a fejlesztéshez. 

Szülők számára Halasi-Bata Linda készített 

anyagot a „Nyelvi fejlesztő program” - Javaslatok 

szülőknek a gyermekanyanyelvi fejlesztéséhez a 

SZÓL-E? szűrőeljárásra. Szakemberek számára 

készült Pappné Szabó Gabriella anyaga a „Legyen 

könnyebb a tanítás-tanulás” - segítség (nemcsak) 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
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küzdő, illetve hátrányos helyzetű gyermekeket tanító pedagógusoknak-címmel, valamint 

Szebeni Viola-Béres Lászlóné által készített „Gyermekpszichodráma mesék”- szimbolikus 

tartalmak a drámajátékban címmel. Szülői tájékoztatók az alábbi témákban tartalmaznak 

segítséget az eligazodáshoz: nyelvlökéses nyelés, beszédtechnika, gyermekpszichodráma, 

idegrendszeri éretlenség, iskolaérettség.  

A konferencia negyedik előadója Barna Nelli pszichológus, aki két programot mutatott be a 

partnerségi együttműködés elősegítéséről. Az egyik a pedagógusok érzékenyítése, a másik 

pedig a nevelőszülők számára tartott belső tudásmegosztás. A programok megvalósulás által 

lehetővé vált szakmai kapcsolatok építése, kapcsolatok személyesebbé válása, a pszichológiai 

szemléletmód formálása. 

Végül, de nem utolsó sorban a Jászapáti Tagintézmény munkatársa, Tóthné Répási Anett 

logopédus mutatott be egy, a pályázatban elvégzett tanfolyamra épülő program, a Mesezene 

program hasznosíthatóságát a terápiás munkában. Durucz Renáta szakszolgálati titkár 

elkészítette a projektkommunikációt sok-sok képpel, mely alátámasztja az elvégzett munka 

tartalmát.  

A rendezvényhez egy helyi vállalkozó a KATT-TOO Kft biztosította a finom falatokat. 

Minden előadó nagyon készségesen vállalta az előadások megtartását. Hasznos volt így 

egyben látni, honnan indultunk, milyen nagy utat tettünk meg, milyen sok programot 

valósítottunk meg a két tagintézményben, a menet közben adódó nehézségek ellenére is. 

Pozitívumként éltük meg, hogy sok hasznos eszközzel bővült az informatikai és a 

diagnosztikai eszköztárunk, valamint értékes módszertani segédanyagokat készítettek a 

munkatársaink. Az étkezés biztosítása is megfelelt az elvárásainknak.   

Összességében elmondható, hogy a pályázat során sok közös élménnyel és ismeretanyaggal 

gazdagodtunk, egy nagyon tartalmas, a továbbiakban jól alkalmazható és fenntartható 

pályázatot valósítottunk meg.   
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Jászberény, 2020. december 8. 

 

 

 

                                                  Bartusné Major Ágnes 

   tagintézmény-igazgató   

    
 
   
 
 
  


