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Projektzáró rendezvény a Karcagi Tagintézményben 

 

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú „Hinned kell, hogy a világ teveled is ékes” 

pályázat záró rendezvénye – a vírushelyzetre való tekintettel - két részben, 2020. 11. 13-án és 11. 

17-én valósult meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi 

Tagintézményében.  

A rendezvény első részében Zsoldos Erzsébet tagintézmény-igazgató köszöntötte a megjelenteket, 

majd a tagintézményi projektről szóló előadásában részletesen bemutatta a közel két és fél év 

szakmai munkáját, a rendezvényeket, programokat. Kiemelte a projekt megvalósításának kezdeti 

nehézségeit, a kollektíva kiemelkedő szakmai munkáját, rugalmasságát, egymás támogatását, a 

segítő attitűdöt, mely nélkül nem lehetett volna sikeres a megvalósítás. A projekt jelentőségének, 

eredményeinek, sikereinek részletezése után a programokba bevontak számszerű összesítése 

következett. A tagintézmény-igazgató a fenntartással kapcsolatos programokat, feladatokat Tóthné 

Csiki Andrea szakszolgálati titkár által készített fotódokumentáció alapján ismertette. 

A program második részében Illyésné Nagy Olga bemutatta a tagintézmény szakalkalmazottai által 

készített négy kiadványt. Kitért a kiadványok céljaira, jelentőségére, használhatóságára. A 

résztvevők az előadás alatt kézbe vehették, megszemlélhették a kis könyvecskéket. Az előadók 

sorát Vargáné Kerti Anikó tagintézmény-igazgató helyettes zárta, aki prezentációjában bemutatta a 

projekt indikátor rendezvényeit és táborait, összegezte a programokon szerzett tapasztalatokat, 

felelevenítette az élményeket, sikereket, nehézségeket. Az előadásból kiderült, hogy több indikátor 

rendezvénynél első helyen szerepelt a hagyományteremtés, a kapcsolatok erősítése szülőkkel, 

óvodapedagógusokkal, a családok kompetenciáinak erősítése, a tanácsadás, a társadalmi elfogadás 

és a saját élményű megtapasztalás. Kiemelte, hogy a megvalósított táborok esetében nagy hangsúlyt 

kapott a csapatépítés, az intenzív gyakorlási lehetőség, logopédiai és komplex fejlesztés, valamint a 

gyermekek fejlődésének elősegítése. 

A rendezvényt Zsoldos Erzsébet tagintézmény-igazgató zárta összegző gondolataival, valamint egy 

apró ajándékkal (notesz és toll) megköszönte minden kollégának a pályázati munkáját. A program 

végén vendéglátás következett, mely alkalmával lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésekre, az 

emlékek felidézésére. 

A Karcagi Tagintézmény szakmai közössége nagyon tartalmasnak tartja a pályázati projektet, mely 

a sok-sok rendezvényen, programon, szakmai képzéseken keresztül szolgálta a klienseink 

fejlődését, a szülők támogatását, a partnereinkkel való együttműködés szorosabbá tételét, 

hozzájárult minden szakalkalmazott egyéni szakmai fejlődéséhez, a tagintézmény informatikai és 

szakmai eszközparkjának gyarapodásához. 

                                                                                                                 

                                                                          

Zsoldos Erzsébet 

                                                                             

tagintézmény-igazgató 
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