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      Beszámoló 

Belső tudásmegosztás alkalmáról 

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 következő programunk, egy több tagintézményt 

érintő belső tudásmegosztás a JNSZM PSZ Mezőtúri Tagintézményében.  

A programra az alapján terveztük kialakítani az előadás témáit, ahogy a munkaterv 

szerinti kisebb létszámú munkaközösségi alkalmakon a kollegák érdeklődtek a 

tagintézményben folyó munka iránt. Nálunk a 2013/2014. tanév óta épülgetett ki fokozatosan 

az a rendszer, amelynek keretében ismert lett a szakszolgálati korai fejlesztési tevékenységünk 

a járásban. Lassan lehetett bevonni a szülőket, a társ-szakmák szakembereit. A saját 

munkatársaink tele voltak kreatív ötletekkel, megfelelő szakmai felkészültséggel, emberi 

hozzáállással a tevékenység kialakítása során. Nem volt könnyű, de ennyi év után mára már 

büszkén mondhatjuk, hogy az a program- és műhelymunka sorozat, amely a családokat várja 

és rendelkezésre áll, igazán példa lehet más szakmai közösség számára is. Így választottunk ki 

fő témaköröket, mint a korai nevelési tanácsadás gyakorlatunk Csete Olga konduktor 

előadásában, majd az előzmények és team gyakorlat bemutatása Fadgyas-Székely Orsolya által, 

ezt követően pedig az egyéni, illetve komplex ellátás menetének, jellegének bemutatása Józsáné 

Gombos Katalin prezentálásában, valamint a megvalósult és pályázat keretében tervezett 

műhelymunkák konkrét felvázolása következett ismét Csete Olgától.  

Izgalommal készülődtünk erre a napra, hiszen a legtöbb megyei kolléga először jött hozzánk. 

A jeles napon nagy öröm volt egymás szakmai munkáját jobban megismerni. Amikor minden 

várt tagintézmény képviselete megérkezett, a köszöntést követően végigjártuk a helyiségeket, 

bemutattuk a fejlesztőszobákat, majd a rendelkezésre álló, az adomány és a saját készítésű 

eszközeinket, amelyeket a korai fejlesztésben használunk. Ezután a szomszédos hotel 

épületében, ahol van alkalmas helyszín egy színvonalas és ennyi embert is befogadó szakmai 

ismeretátadás lebonyolítására, a kollégák pici szünetekkel meghallgatták az igényesen és 

gazdagon elkészített előadásokat. 

A kellemes és hasznos délelőttöt ebéd követte, amely közben és utána is zajlottak az 

élményszerű beszélgetések és tapasztalatcserék a témáról, de megvalósítást segítő szakmai és 

szervezési kérdések megválaszolására és tisztázására is sor került. 

Természetesen nem maradhatott el az esetmegbeszélés sem, amely szemléletesebben 

láttatja meg velünk azt a folyamatot, amely a szakemberek és családok számára elengedhetetlen 

a fejlesztés, fejlődést kísérően. 

A programon sok munkatársunk megjelent, 

amely alapján sikeresnek értékeljük azt. A 

résztvevők által tapasztaltuk újra, hogy továbbra is 

igény van a közös beszélgetésekre, a megerősítő és 

újító szakmai konzultációkra. Örömünkre szolgált, 

hogy a Fenntartó és a Főigazgatóság támogatásával 

ezen pályázat keretében ezt ilyen módon 

megvalósíthattuk. 
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Köszönjük szépen, hogy színvonalas programban részesülhettünk a munkatársakkal! 

Mezőtúr, 2018. október 10. 

                Bencsik Mária Bernadett   

                      tagintézmény – igazgató 
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