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BESZÁMOLÓ AZ EFOP 3.1.6-16-2017-00026 PÁLYÁZATI PROJEKT IV. NEGYEDÉVI 

6. PROGRAMELEM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A JNSZMPSZ JÁSZBERÉNYI 

TAGINTÉZMÉNYBEN 

 
Az EFOP-3.1.6-16-2017-0006. számú pályázati projekt 6. programelemeként a JNSZMPSZ 

Jászberényi Tagintézmény „Felterjesztéstől a szakvéleményekig – támogató technikák 

alkalmazása a tanórán” címmel félnapos szakmai rendezvény tartott az érdeklődő 

pedagógusok részére. 

 
A szakszolgálati feladatellátásban nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csak a gyermeket, 

hanem a gyermek környezetét is próbáljuk együttműködésre ösztönözni, a gyermek körüli 

kapcsolati hálót megerősíteni, segítve ezzel egymás munkáját. Ennek érdekében keressük a 

pedagógusokkal való közös együttgondolkodás lehetőségét. Munkánk során tapasztaljuk, 

hogy helyenként nem megfelelő a szakértői vélemény iránti kérelem kitöltése, gondot jelent a 

köznevelési kategóriába sorolt tanulók differenciálása a tanórán, illetve kiegészítő terápiás 

lehetőségek ismetere. Ezért úgy gondoltuk, hogy a félnapos rendezvényünk keretében ezen 

témákban tartunk előadást, workshopot az érdeklődőknek.  

A szakmai rendezvény helyszínét a Jászberény Városi Könyvtár, az étkezést, kávét, 

ásványvizet pedig egy helyi vendéglátó egység vezetője biztosította.  

 

Az első előadást Kméczik Róbert a JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény 

gyógypedagógusa tartotta melyben bemutatta a járási szakértői bizottsági tevékenységet. 

Elmondta, hogy nagyon fontos a korai felismerés, a szülő bármikor kezdeményezheti a 

vizsgálatot a pedagógiai szakszolgálatnál. Beszélt a tanulási problémák kialakulásának 

okairól, típusairól, a járási szakértői bizottsági tevékenységet meghatározó törvényekről, 

rendeletekről. Tájékoztatta a pedagógusokat arról, mi történik a szakértői vizsgálatra való 

felterjesztéstől a szakvéleményekig, ismertette a járási szakértői vizsgálatok formáit, annak 

menetét, végül a tantárgyi, tantárgyrészi mentesítések törvényi változásait. 

A második előadó Bogdán Evelin logopédus, a JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény 

Újszászi Telephely vezetője, tanulást támogató technikákkal ismertette meg a résztvevőket, 

melyek működéséről azonnal meg is győződhettek saját élmény alapján.  

A téma illusztrációját szolgáló, kipróbált játékok: 

 Kooperatív játékok – együttműködés támogatása és csoportalakítás 

 Molekulák 

 Elefánt – zsiráf – kenguru – viking - pálmafa 

 Agyfrissítő tornák 

 Miről írnak az újságok 2068-ban? 

 Figyelmes olvasás feladatlap 

 Mnemotechnikákkal bevésett szósorok: 

 Ritka szavak szólánc vagy történetalkotásos 

technikával 

 Idegen szavak memóriafogas/-kampó 

segítségével 

Elmondta, hogy a ma pedagógusának legfontosabb 

feladata a kreativitás, az önismeret fejlesztése, az 

önértékelés javítása, tanulási technikák tanítása. a 

tanulási módszerekre kell nagy hangsúlyt fektetni. 
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Harmadikként Lizák Zsanett alapozó terapeuta rövid, de kielégítő elméleti bevezető után 

rendkívül hasznos bemutatót tartott a tanórán is alkalmazható mozgásfejlesztési 

lehetőségekről, melyet a szakemberrel közösen ki is kipróbálhattak a jelen lévő kollégák.   

Hallhattunk a módszer eredetéről, megismerhettük a terápia főbb elemeit, illetve olyan 

gyakorlatokat, melyeket be lehet építeni a mindennapi fejlesztésbe.            

 

A rendezvény nagyon jó hangulatban telt, az előadások sok információt közvetítettek a 

hallgatóságnak, melyeket hasznosíthatnak a mindennapi munkájuk során. Mind a helyszín, 

mind az étkezés minősége emelte a rendezvény színvonalát.  

 

A programon 28 pedagógus vett részt. Maximálisan megfelelt a program az előzetes 

elvárásaiknak. Hasznosnak találták a rendezvényt. Teljes mértékben alkalmazhatónak találták 

az itt hallottakat a mindennapokban. Segítségükre volt a rendezvény új kapcsolatok 

kialakításában. Maximálisan elégedettek voltak a rendezvény szervezésével és a szakemberek 

munkájával. 

 

Egyikük tollából idézve: 

„Jól felkészült előadóktól élmény az információhoz jutás” 
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Jászberény, 2018. 11. 30. 

 

 

Bartusné Major Ágnes 

taginézmény-igazgató 

              

 


