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JNSZMPSZ TISZAFÜREDI TAGINTÉZMÉNYÉNEK 

BESZÁMOLÓJA AZ EFOP 3.1.6 PROJEKT 2019. I. NEGYEDÉVI 

MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL 

Beszámoló az EFOP  -3.1.6-16-2017-00026-os számú „Hinned kell, hogy a világ Teveled is 

ékes!” A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki 

Tankerületi Központban c. projekt keretében szervezett konferencia megvalósulásáról a 

JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézményében 

2019.03.01-én a JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézményének dolgozói invitálták 

tudásmegosztásra óvodapedagógus és tanító kollégáikat a „Pedagógusok szakmai 

műhelyfoglalkozása a tehetség jeleinek megismerésére alulteljesítő gyermekek megsegítése a 

pedagógiai munka során” pályázati program keretében. A műhelyfoglalkozáson 18 pedagógus 

vett részt. 

Fontosnak tartottuk, hogy a pedagógusok, óvodapedagógusok átfogó képet kapjanak erről 

az igen aktuális témáról és azok is hasznosítható tudással bővüljenek, akik még nem, vagy csak 

részben foglalkoznak tehetséggondozással. A műhelyfoglalkozás első részében Krómi Zoltánné 

és Zatrochová Zuzana rámutatott arra, hogy mennyire sokszínű is lehet a tehetség és néha nem 

várt módon nyilvánul meg. Czeizel Endre modelljét ismertették, majd a látásmódok környezeti 

tényezőjét emelték ki, a különböző korcsoportokban megnyilvánuló potenciálokra és feladatokra 

hívták fel a figyelmet, kitérve a különböző típusú problémákra is. Szem előtt tartották a szülőkkel 

történő együttműködés kiemelését és segítésüket a gyermek előmozdítása érdekében. 

Összegyűjtötték a tehetségek szűrésénél alkalmazott irányelveket, kiemelve a megfigyelést, 

motivációt és a kreativitást. A szemléletváltás érdekében megismertették a jelenlévőket a mindset 

elmélettel, melyet a munkájuk során és egyéni fejlődésük érdekében is jól tudnak hasznosítani. 

Ezeket az alapokat követően tértek rá a tehetségesek különleges csoportjaira, kiemelve az 

alulteljesítő tanulókat, akik másként reagálnak a versenyre, felelősségre, kontrollra, a 

teljesítményvonatkozású kommunikációra és a tekintélyre, mint társaik. A gondozásuk során 

ezeket szem előtt kell tartanunk, valamint meglátni ennek a folyamatnak az ördögi körét. Zárásként 

szó volt arról, mi a feladatunk ezen a területen és milyen eredményeket ért el a pedagógiai 

szakszolgálatunk. Gyakorlati példákat és saját jó gyakorlatunkat is beleépítették az előadásba. 

A kávé és uzsonna szünet után négy helyszínen, négy szakember vezetésével gyakorlati 

bemutató keretében a tehetséggondozáshoz adtunk módszertani ötleteket. 

1. csoport - Krómi Zoltánné – Okoskocka számolás doboz 

2. csoport - Mályiné Koór Cecília – Okoskocka akusztikus észlelés doboz 

3. csoport - Marton Ibolya – Okoskocka vizuális észlelés doboz 

4. csoport - Tóth Judit - Okoskocka testséma doboz 

A kiscsoportos foglalkozás lehetőséget biztosított a 

résztvevőknek megismerkedni az Okos(koc)ka 

használatának sokféleségéről. A szakszolgálatunk 

szakemberei az EFOP-3.1.6-16-2017-00026 

pályázat keretében megvalósult képzés 

eredményeképpen hasznos, a mindennapi 

pedagógus munkába beilleszthető ötleteket, 

feladatokat mutathattak be a többségi 
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pedagógusoknak, hangsúlyozva a differenciálási lehetőségeket.  

Mivel egy intézményből többen is képviseltették magukat, így több témakörbe beleláthattak. 

A foglalkozások interaktívan, közös játékkal zajlottak, ami kollégák tetszését elnyerte.  

A tudásmegosztás mellett mindig fontos hozadéka a találkozásoknak a tapasztalatcsere, illetve 

örömteli találkozások régi kollégákkal. 
 

  

 

Tiszafüred, 2019.03.04.  

Krómi Zoltánné 

tagintézmény-igazgató helyettes 

     

 

 


