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A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely beszámolója 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. projekt  

 

Belső tudásmegosztás: Az Újszászi Telephely fogadása – tapasztalat és jógyakorlatok 

cseréje, tudásmegosztás című programelem 

 

 

Az Újszászi Telephely vezetőjével való többszöri egyeztetés után került megrendezésre 

a két telephely találkozója 2018. augusztus 27-én. Célunk a szakmai munka megismerésén túl 

az emberi kapcsolatok építése, ápolása is volt. Izgatottan vártuk a találkozót. A szakmai 

programrész sikeres megvalósításához a kollégák több prezentációval is készültek. A 

találkozón 12 fő vett részt. A Fegyverneki Telephely bejárása után a telephelyek bemutatkozója 

következett prezentációk segítségével. Elsőként a Fegyverneki Telephelyet ismerhettük meg 

Szabó Ildikó, telephelyvezető prezentációjából. Ismertetésre került a telephely rövid története, 

az épület adottságai, jellemzői, ahol most helyileg megtalálható a szakszolgálat feladatellátó 

helye. Bemutatta a „stábot”, akik jelenleg aktívak, és akiket visszavárnak, majd a feladataikat 

sorakoztatta fel az ellátott települések listájával. Összegeztük nehézségeinket és a megoldásra 

tett kísérleteinket, javaslatainkat, majd beszámoltunk a büszkeségre is okot adó 

tevékenységeinkről, programjainkról. Az Újszászi Telephelyet Bogdán Evelin, telephelyvezető 

mutatta be prezentáció segítségével. Beszélt, és képekkel illusztrálta a személyi és tárgyi 

feltételeket Újszászon és az ellátási körzetben. Ismertette legfontosabb általános 

célkitűzéseiket. Felsorakoztatta szakszolgálati feladataikat, majd a megvalósított pályázati 

programjaikat, rendezvényeiket. Áttekintette a korlátokat, nehézségeket, majd ismertette a 

következő tanév szakmai programjait, beszámolt sikeres, eredményes terápiás 

tevékenységekről. 

Kiscsoportos egyeztetések következtek logopédiai, szakértői bizottsági tevékenységgel 

és nevelési tanácsadással kapcsolatos feladatellátásról. A csoportos műhelyeket fegyverneki 

kollégák moderálták, prezentációkkal támogatták a szakmai megbeszéléseket. A logopédiai 

„szekciót” Farkasné Rózant Ildikó vezette, ismertette az ellátott települések adottságait, a 

logopédiai ellátás kereteit, áttekintette a szabályozókat és a logopédusok aktuális feladatait a 

tanév eseményeinek sorrendjében. Vitát, egyeztetést kezdeményezett a szűrésekről, a 

logopédiai vizsgálatokról és a terápiás ellátás lehetőségeiről. Számot vetett a nehézségekkel, 

majd a sikeres nyílt napok rendezvényeinek képsorát osztotta meg a résztvevőkkel. A fiatal, 

lendületes, energikus kolléganő színvonalas tapasztalatcserét „vezényelt le” a logopédiai 

feladatainkkal kapcsolatban. 

A szakértői bizottsági tevékenységgel 

kapcsolatban Szabó Ildikó ismertette az ellátott 

települések jellemzőit, a személyi feltételeket, az 

ellátás általános jellemzőit, majd a helyi gyakorlatot 

és tapasztalataikat osztotta meg. A tapasztalatcsere 

során nem sok eltérés mutatkozott a telephelyek 

szakértői bizottsági tevékenység feladatellátása 

kapcsán. Megállapítottuk, hogy protokoll szerinti 

ellátást valósít meg mindkét telephely, a 
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folyamatleírást mindenki követi, teamben dolgozunk a pontos diagnózis megállapításáért, 

illetve élünk a konzultáció lehetőségével a Megyei Szakértői Bizottságnál. 

A nevelési tanácsadás feladatellátás keretében szakmai beszélgetést vezetett Csíkné 

Gábli Erika és Szabó János. Szintén prezentáció segítségével mutatták be a mindennapi munkát 

a pszichológus és a gyógypedagógus szemszögéből. A bemutatók során megismerhettük a 

feladatellátások helyszíneit, a feladatvégzés kereteit (bekerülés, problémák, esetek, eszközök, 

segítő kapcsolatok), célját, formáját (szűrésre épülő komplex gyógypedagógiai fejlesztések, 

önkéntes/javasolt pszichés gondozás), célcsoportját. A szakemberek erősségeibe, nehézségeibe, 

mindennapi kihívásaiba nyílt bepillantási lehetőség. A szakmai beszélgetés jó alapot biztosított 

ahhoz, hogy a két telephely munkáját összehasonlíthassuk. Egymás munkájának megismerése 

során sok olyat tanultunk, amit saját munkánkba beépíthetünk, illetve ezek szemléletünket is 

formálták. Rendkívül színvonalas és tartalmas tapasztalatcserét folytathattunk. 

A műhelyek után újra közösen folytattuk a szakmai napot. Mindkét telephely az általa 

sikeresnek ítélt, jó gyakorlatként megélt, „kedvenc” feladatellátási formájának gyakorlatát 

ismertette. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók ellátásának fegyverneki gyakorlatát 

mutatta be Varga Mária a teljes hallgatóságnak. Óvodás és iskolás életkori szakaszokra bontva 

mutatta be a helyi feladatokat, a kapcsolatépítés módját, a pályázati együttműködéseket más 

intézményekkel. Két eset ismertetésével tette élővé, vonzóvá a tehetséggondozást, -azonosítást, 

-koordinációt. A gyógypedagógiai tanácsadás és a korai fejlesztés újszászi gyakorlatát 

ismertette Sipos Nikolett és Seller Gabriella. Bemutatták a korai fejlesztés személyi és tárgyi 

feltételeit, a szülők bevonásának, aktivizálásának módjait, felsorakoztatták a bölcsődei ellátás 

előnyeit. Megismerhettük a mozgásfejlesztés és a beszédindítás csoportos módját kettős 

csoportvezetéssel, illetve a terápiás kínálat bővítésének lehetőségét az állatasszisztált terápiák 

bevezetésével a korai fejlesztésbe.  

A tagintézményhez csatlakozás tapasztalatairól folytattunk kerekasztal-beszélgetést a 

szigorúan szakmai témákat feldolgozó blokk végén. Bogdán Evelin ismertette az Újszászi 

Telephely Szolnoki Tagintézménnyel folytatott szakmai és szervezeti együttműködését, a 

tapasztalatcsere, az eszközkölcsönzés, a szakmai segítségnyújtás, helyettesítés lehetőségeit az 

együttműködés kereteiben rögzítettek szerint. Szabó Ildikó a Fegyverneki Telephely 

tapasztalatait összegezte a Törökszentmiklósi Tagintézménnyel folytatott szorosabb 

együttműködés kapcsán, fényképekkel illusztrálta a közös csapatépítő programok 

megvalósítását. 

Ebéd után meglepetés csapatépítő programmal kedveskedtünk, mint házigazdák a 

vendégeknek: közös vízibiciklizés és kenuzás lehetőségét biztosítottuk a tartalmas szakmai 

programban megfáradt résztvevőknek. 
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Fegyvernek, 2018. szeptember 4. 

 

           Szabó Ildikó 

        telephely-vezető 


