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12.Szakmai beszámoló  

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 projekthez 

„Tavaszoló” 

 
 

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 és a tavasz hangulatában megrendezésre került egy hasznos tájékoztató 

délelőtt a „Tavaszoló” a JNSZM PSZ Mezőtúri Tagintézményében (5400 Mezőtúr, Petőfi utca 

6.). A program célközönsége a Tagintézményben az idei tanévben is a korai fejlesztésben és 

tanácsadásban részesülő gyermekek és családtagjaik voltak.  A műhelymunka célja: A korai 

fejlesztésben, tanácsadásban részesülő családok olyan jellegű tájékoztatása, amely a 

későbbiekben fontos a családok számára, sok kérdést vet fel, izgalommal teli a kliensek és a 

fejlesztők életében is. Fontos ismét a közösségi érzés, a tehermegosztás erősítése, a gyermekek 

közösségi élményeinek bővítése, a társkapcsolatok kialakításának segítése, valamint a szülő-

szakember kapcsolatának támogatása.  

Mivel szép, nagy udvarral rendelkezünk, amelyet kihasználunk a fejlesztésben is, ezért a már 

korábban bevált tavaszi virágültetés, zöldségmagok elszórása volt az egyik tervezett 

tevékenység. A másik pedig meglepetés, a gyerekek által az Anyák Napjára szánt emlékek 

elkészítése volt. Erre kiválóan alkalmas volt, hogy a szülők külön helyiségben vettek részt a 

tájékoztatásban. A tervezett virágültetés helyett – amit a következő alkalomra halasztottunk – 

kollégáinkkal kézműves foglalkozást készítettünk elő. Színes gyurmából, kartonokból, 

hurkapálcából és krepp papírból virágokat terveztünk készíteni, amelyeket az előzetesen 

beszerzett virágládákba rakott hungarocell „virágágyásba” szúrunk. 

A tájékoztató előadásokra a korai fejlesztésben részesülő gyermekek és családtagjaik nagy 

érdeklődéssel érkeztek. Már az előző héten nagy izgalommal vártuk ezt az eseményt, mivel a 

tavalyi hasonló alkalmon is nagyon jól érezték magukat a családok. Az akkor ültetett 

zöldségeket később együtt gondoztuk, locsolgattuk, majd fogyasztottuk el a gyerekekkel. 

A virágládába helyezett hungarocell oázisba szúrt hurkapálcákat zöldre festettük kis ecsetekkel, 

krepp papírcsíkokkal imitáltunk friss füvet. A különböző színű virág- és levélsablonokat szintén 

ecsettel kent ragasztóval állítottuk össze, majd ültettük a vissza a virágládákba. Ezt követően 

gyurmából kis csigákat formáztunk, amelyekkel 

kiegészítettük a hangulatot. Közben énekléssel 

pihentettük a gyerekeket egy-egy percre. Ezután 

következett az Anyák Napjára szánt emléklapok 

elkészítése. A kreatív munka után következett a nap 

meglepetése, a szülők visszaérkezésekor énekkel 

fogadtuk őket, miközben a gyerekek átnyújtották 
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ajándékaikat az anyukáknak és a mamáknak. Sikerült emlékezetes pillanatokat okozni! 

A közösen elfogyasztott pizzaebéd után mindenki kellemesen elfáradt, így köszönt el a 

szakemberektől. 

Köszönjük szépen minden közreműködőnek, hogy színvonalas és élménydús programban 

lehetett részünk! 

 

Mezőtúr, 2019. május 3. 
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