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   EFOP 3.1.6.-16-2017-00026 „Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!” 

 

   Zárókonferencia a JNSZM PSZ Mezőtúri Tagintézményében 

 

Az EFOP 3.1.6.-16-2017-00026 „Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!” A kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek és a tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központban című projekt 

keretében megrendezésre került a megvalósítást áttekintő és összegző Zárókonferencia. 

A rendezvényen az aktuális járványügyi helyzet miatt kizárólag saját belső munkatársaink voltak jelen. 

A tagintézmény igazgatói köszöntője után, Bencsik Mária Bernadett összefoglalója hangzott el a 

pályázat 2017-től 2020-ig zajló megvalósulásáig. A konkrét tartalom a szakmai és pénzügyi tervezést, 

a részletes kiírást, a feltételeket, célokat, a beszerzett eszközök listáját, a képzések megjelenítését is 

tartalmazta. Fontos volt összefoglalni az elért sikereket, illetve a pályázat tervezése és megvalósítása 

során felmerült nehézségeket is. Részletesen felvázolta a fenntartás tervezett menetét, lehetőséget adva 

az interaktív módon felmerülő ötletek és javaslatok rugalmas beépítésére a jövőre nézve. Ezután 

Lengyel-Bagdán Kata tagintézmény-igazgató helyettes, logopédus összefoglalta a projekt 

rendezvényeinek célját és eredményeit. Követve az egymásra épülő programokat, elemezte azok 

hasznosulását. Majd Csete Olga konduktor kolleganőnk mutatta be a tagintézmény által elkészített 

kiadványokat, felvázolta a témaválasztások indokoltságát. Kiemelte, hogy mennyire fontos a 

tagintézményi jó gyakorlatunk népszerűsítése a saját, a Mezőtúri-modellről szóló kiadványa alapján, 

illetve a tanulástechnikai tanácsadás nyújtása Bencsik Mária Bernadett logopédus, pszichológus 

kiadványa bemutatásában. Ezt követte Fejes Nikoletta járási tehetség-koordinátor összefoglalója a saját 

és a tagintézmény munkatársai által készített szülői tájékoztató levelek témáiról. Letti a szakszolgálati 

általános tehetség tevékenység lehetséges elérési útjairól készített leírásokat különböző korosztályok 

számára, illetve a saját ötlete alapján kibontakoztatott tagintézményi Zöld Programot is felvázolta. 

Beszélt Józsáné Gombos Katalin logopédus kolléganőnk csoportos beszédfejlesztést segítő írásáról, 

valamint Nagy Anikó logopédus, gyógytornász javaslatairól a kézügyesség fejlesztése témában, a 

tartáshibák megelőzésének lehetőségeiről készült levélről, valamint a talpizom tornáztatásának 

gyakorlatait összefoglaló írásról. Méltatta Szőke Lilla gyógypedagógus munkatársunk tájékoztató 

levelét a korai fejlesztés szakszolgálati tevékenysége elérésének módjairól, illetve a projekt jóvoltából 

egyik új terápiás lehetőségünket, a neuro-hidroterápiás módszert bemutató leporellót szintén. Nagy 

örömünkre szolgált, hogy zárásként Szondáné Nagy Katalin és Gonda Beáta munkatársaink, akik 

végigkísérték a pályázati megvalósulást, egy különleges emlékgyűjteményt, egy fotómontázst 

készítettek a kezdetektől a program rendezvényeiről. Azért voltak ezek érzelmes pillanatok, mert nem 

volt könnyű. Nagy terveink voltak, sokat vállaltunk magunkra, de a sikerek és az elérni kívánt célok 

segítették a motiváció fenntartását a vállalások teljesítésében.  

A programot egy közös, de biztonságosan, személyre szólóan csomagolt és fogyasztható ebéddel zártuk, 

melynek elfogyasztása alatt a Szalonunkban a jövőbeli fenntartásról, további terveinkről tudtunk 

beszélgetni. 

A projekt szakmai tervezése, szervezése és a megvalósítás visszatekintve sikeres volt. A különleges 

helyzet sem akadályozott minket a lebonyolításban. A szabályokat betartva, kiegyensúlyozottan, 

nyugodtan, rugalmasan tudtunk alkalmazkodni a lehetőségekhez. Köszönjük szépen! 

 

Mezőtúr, 2020. november 26. 

 

Bencsik Mária Bernadett 

tagintézmény-igazgató 

http://www.jnszmpsz.hu/


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


