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JNSZMPSZ TISZAFÜREDI TAGINTÉZMÉNYÉNEK 

BESZÁMOLÓJA AZ EFOP 3.1.6 PROJEKT 2020. IV. NEGYEDÉVI 

MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL 

 

A Szolnoki Tankerületi Központ az EFOP-3.1.6-16-2017-00026 „Hinned kell, hogy a világ 

Teveled is ékes” kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki 

Tankerületi Központban című pályázatának záró rendezvényen csak a tagintézményünk dolgozói 

vettek részt. Azokat a kollégáinkat, akik időközben munkahelyet váltottak nem tudtuk meghívni. A 

rendezvény célja összegezni és lezárni az elmúlt 3 évben történteket, programokat, képzéseket, 

beszerzéseket, kiadványokat. Visszatekinteni a szervezet szempontjából jelentős történésekre valamint 

tájékoztatást adni a fenntartással összefüggő feladatokról. 

Először Krómi Zoltánné, a tagintézmény megbízott vezetője összegezte a pályázat során a 

Tiszafüredi Tagintézményben megvalósult feladatokat.  A 3 év alatt több személyi változás történt, 

ennek ellenére a cselekvési tervben szereplő programok mind megvalósultak és még újabb programok 

megtartásába is bekapcsolódtunk. A gyermekek/tanulók, pedagógusok és szülők számára szervezett 

programjaink az általunk megfogalmazott céloknak megfeleltek, a partneri visszajelzések minden 

esetben pozitívak voltak. 

A pályázat keretében a kollégák szakmai képzéseken és tanfolyamokon vettek részt, mely során egy-

egy meglévő vagy a jelen pályázat keretében megvásárolt eszköz használat sajátították el. Valamint 

olyan képzéseken voltak a szakemberek, amellyel a szakszolgálatunk feladatellátása még 

szakszerűbbé, hatékonyabbá válik. A kollégák szakmai tudása, ismerete bővült, a pályázatban kitűzött 

főcél az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javult. A pályázat 

keretében megvásárolt vizsgáló/fejlesztő/informatikai eszközök által minőségi és hatékony 

feladatellátást tudunk biztosítani hozzánk forduló klienseknek. A pályázatunk tevékenységei által 

támogattuk a gyermekek és tanulók sikeres előmenetelét, egyben igyekeztünk csökkenteni a korai 

iskolaelhagyást különös tekintettel a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekeknél/tanulóknál 

BTMN, SNI diagnózissal és azzal nem rendelkezőknél. Ezt a célkitűzést a logopédia, szakértői 

tevékenység, tehetségazonosítás és -gondozás, korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás, nevelési 

tanácsadás (pszichológia, fejlesztőpedagógiai) szakszolgálati területeken valósítottuk meg. Különösen 

nagy hangsúlyt kapott a korai életszakaszban történő preventív megelőzés. A szakembereink által írt 

módszertani segédanyagok, tematikák ismereteket, hasznos segítséget, gyakorlati ötleteket nyújtanak 

a többségi pedagógusoknak, szülőknek, tanulóknak. 

A hálózati tanulás és az ágazatközi együttműködés erősítése érdekében a projekt sikeres megvalósítása 

érdekében folyamatosan együttműködtünk az köznevelési intézményekkel, JNSZM Pedagógiai 

Szakszolgálat tagintézményeivel.  

A pályázati programoknál folyamatosan törekedtünk a projekt által kitűzött célok elérését támogató 

tevékenységek eredményes, szakmailag színvonalas megvalósítására. Következetes munkával 

törekedtünk és törekszünk a továbbiakban is a résztvevők közötti együttműködés folytatására, a 

fejlesztő tevékenység erősítésére, és az információáramlás biztosítására. Gyakorlat közeli módszerek 

megismerését, és alkalmazását tettük lehetővé a szakembereinknek a pályázat által biztosított számos 

képzések segítségével.  Hasznosnak bizonyult a bevont szakemberek fórum-szerű műhelymunkája, az 

érvekkel tűzdelt viták sorozata.  Lezárásképpen rendszereztük, összegeztük ismereteinket, és végül 

megosztottuk egymással az 

eredményeinket. Tevékenységünkkel bővült 

tagintézményünk partnerhálózata, 

kapcsolatrendszere. 

A képzések az alábbi területek szerinti csoportosítás 

alapján történtek: specifikus tanfolyamokon, 

akkreditált továbbképzéseken való részvétel 

támogatása valamint a szakemberek speciális 

eszközökre való felkészítése. A 

tagintézményünkben dolgozó szakemberek mindkét 
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lehetőséget maximálisan kihasználták, a pályázat időtartama alatt számos képzésen vettek részt. Ezek 

a képzések a szakszolgálati feladatellátás színvonalának növelését, valamint a szakemberek szakmai 

tovább fejlődését szolgálták.  

Jelentős bővítés történt informatikai, diagnosztikai és fejlesztő eszközök terén, mely segíti a 

szakszolgálat dolgozóit feladatellátásuk során.  

A pályázati programok fenntarthatósága fontos feladat lesz az elkövetkező időszakban. A képzések 

során elsajátított ismeretek alkalmazása, a beszerzett eszközök, játékok használata, a 

műhelyfoglalkozások megtartása minden kolléga feladata, aminek meg kell jelennie a következő évek 

munkaterveiben, beszámolóiban.  

Mályiné Koór Cecília a tagintézményünk szakemberei által elkészített segédanyagokról, 

szülői levelekről adott áttekintő összefoglalást. 

Több témakörben készültek szakmai segédanyagok szülőknek és pedagógusoknak egyaránt, 

tájékoztató levél és szakmai kiadványok formájában. 

A szülői levelek négy témában tájékoztatták a szülőket, melyeken keresztül a Szakszolgálati munka 

bemutatása kerül előtérbe. 

- Beszédészlelés és megértés diagnosztikája, fejlesztési lehetőségei óvodás és kisiskolás korban 

- Mikor forduljunk logopédushoz? 

- A gyerekek, akik nem jól tanulnak…. 

- Szülői tájékoztató a TSMT-ről 

Szakmai kiadványok készültek a korai fejlesztés témakörében Marton Ibolya gyógypedagógus, Barta 

Ágnes logopédus és Rédainé Kisnémet Nóra pszichológus szerzők tollából Segítő kezek címmel a 

szülők számára. Krómi Zoltánné Tanulás tanulása tanulásmódszertani munkafüzete a nagy segítség a 

diákoknak, melyben hasznos tanácsot kapnak a tanulási motivációk, stílusok, technikák témakörében. 

Rédainé Kisnémet Nóra és Valentényi Kocsis Boglárka pszichológusok a 

magatartási/beilleszkedési/érzelmi problémákkal küzdőgyerekek kezeléséhez írtak útmutató segédletet 

a pedagógusok számára Tematika Pedagógusoknak címmel. Módszertani segédlet készült még az 

óvodapedagógusok és az iskolában tanító pedagógusok részére Mályiné Koór Cecília logopédus 

szerkesztésében, az Írott nyelvi zavarok megelőzése a fonológiai tudatosság fejlesztésével címmel. Ez 

a kiadvány felhívja a figyelmet a fonológiai tudatosság fontosságára és azok különböző játékos 

fejlesztési formáira.  

Lehetőségünk nyílt a JNSZMPSZ más tagintézmény szakembereinek kiadványát megtekinteni, kézbe 

venni. 

Nagyon büszkék vagyunk a szerzőkre, hiszen mindannyian kitűnő szakmai munkát végeztek. A 

kiadványok mind küllemben és mind tartalomban emelik szakszolgálatunk hírnevét. 

A tagintézményünk színes, változatos programjaiból kiválasztott egy projektelem bemutatása 

során Tóth Judit, az egy héten át tartó játékos intenzív fejlesztés megvalósításán keresztül ismertette 

a sikeres nyári „tábort”. A program célja az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése volt a hátrányos 

helyzetű gyermekek körében. A tematikus hetet az INDIÁNOK megismerése, jellemzői töltötték ki. A 

foglalkozások felépítésénél fontos szempont volt, hogy minél többféle tevékenységgel, minél több 

érzékszervet bevonva legyen lehetőség a gyermekek készségeinek, képességeinek hatékony 

fejlesztésére. Többféle mozgásformát, szabályjátékot, körjátékot ismertek meg, a finommozgás 

fejlesztése több technikán keresztül valósult meg: nyírás, fűzés, kötés, fonás. A gyerekek nyelvi 

készségek fejlesztése céljából szinte mindig rövid, könnyen megjegyezhető verset, dalt tanultak. A 

délelőttök folyamán bőséges tízórait is kaptak. A 

mindennapi munkát a pályázati eszközbeszerzésből 

biztosított nyomtatott segédanyag segítette: DIFER 

fejlesztő füzetek. A kiadvány színes, az iskolába 

készülő gyermekek különböző részképesség-

területeinek fejlesztése a cél az egymásra épülő 

feladatokkal. A közeli lovas farmon történt 

sétakocsikázás, lovaglás, ami igazi színfoltja volt a 

tábornak. Az utolsó napon az elkészített munkákból 
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„kiállítás” készült (álomfogó, papírkenu, guzsaly, fejdísz, feladatlapok), amit a szülők körbejárhattak, 

majd hazavitték a gyermekik által készített „kincseket”. 

 

A Záró rendezvény végén öt kolléga a pályázat során végzett munkájáért ajándékot kapott.  

A pályázatban részvevő minden kollégánk elismerést és dicséretet érdemel, hiszen a sikeres 

megvalósításhoz szükség volt a közösségünk összetartó erejére, kitartására, szakmai és emberi 

erősségére. 

 A programot egy közös ebéd zárta. 

 

Tiszafüred, 2020. november 30. 

Krómi Zoltánné 

programfelelős 

tagintézmény-igazgató helyettes 

 

 


