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A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézményének beszámolója az  

EFOP 3.1.6 projekt Záró konferenciájáról 

 

A projektzáró konferenciát a Szolnoki Tagintézményben tartottuk 2020. december 4-én az 

Újszászi Telephely munkatársaival közösen. 

A rendezvényt Varga Judit tagintézmény-igazgató nyitotta meg, köszöntötte a megjelent 

munkatársakat, majd prezentációjában feltárta a pályázati időszak nagyon gazdag megvalósult 

programsorozatát Kiemelte, hogy a szakemberek igen magas színvonalú szakmai munkát 

végeztek. Felvillantotta a széles képzési lehetőségeket, melyeken a kollégák részt vettek, 

valamint a pályázat eszközbeszerzéseinek köszönhető tárgyi gazdagodást. 

Baloghné Bencsik Izabella, az Újszászi Telephely vezetője a legsikeresebb megvalósult 

programokat mutatta be, kitért röviden a projekt közbeni személyi változásokra, megköszönte 

kollégái helytállását a sikeres megvalósítás érdekében. A telephely szakdolgozóinak 

módszertani gazdagodását biztosították a képzések, valamint jelentősen javultak az ellátás 

tárgyi feltételei az eszközbeszerzéseknek köszönhetően. 

Ezt követően a kiadványok bemutatására került sor. Koczok Ágnes a „Hogyan váljunk jó 

szülővé?” szakmai kiadvány sokszínűségét emelte ki, Rózsa Józsefné mozgásanyagot 

tartalmazó gyógytestnevelőknek szánt kiadványát mutatta be, Korpásné Bakos Valéria az 

iskolaérettség elméleti és gyakorlati kérdéseit járta körül a kiadványában. Dr. Pásztorné Parádi 

Emőke két kiadványának aktualitását és szerepét tárta fel prezentációjában a mentor és 

mentorált kölcsönös egymásra hatását, kölcsönös fejlődési lehetőségüket hangsúlyozva. Szabó 

Katalin az iskolába készülő gyermekek szüleinek nyújt segítséget ötlettárának kidolgozásával. 

Hegedűs Zsuzsa bepillantást adott a pályázat finisében elkészült leporellókba. A prezentációk 

között a Nagyné dr. Polgári Annamária által összeállított fotógyűjteménnyel idézhettük fel az 

emlékeket. 

A prezentációsorozat végén a két vezető ismertette a fenntarthatósági szakaszban tervezett 

programokat.  

A rendezvény kötetlenebb részében sor került a kiadványok tiszteletpéldányainak átadására, 

majd jelképes köszönetnyilvánításként projektzáró ajándékot kaptak a munkatársak. Lehetőség 

nyílt belelapozni nem csak a saját, hanem a többi tagintézményben készült kiadványokba is. A 

nagyon tartalmas délelőtt végén süteményt és üdítőt fogyaszthattak a résztvevők. 

Ez a rendezvény méltó lezárása volt az elmúlt három év tartalmas, elkötelezett, kiemelkedő 

színvonalú szakmai munkájának. Köszönjük a lehetőséget a pályázatnak, a megvalósításban 

történő helytállást a munkatársainknak. 
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2020. december 9. 

 

         Varga Judit                                                                Baloghné Bencsik Izabella                                     

   tagintézmény-igazgató                                                            telephelyvezető    

        programfelelős                                                                    programfelelős 

 

 

 

 


