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JNSZMPSZ TISZAFÜREDI TAGINTÉZMÉNYÉNEK 

BESZÁMOLÓJA AZ EFOP 3.1.6 PROJEKT 2019. I. és II. NEGYEDÉVI 

MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL 

 

EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosítószámú „Hinned kell, hogy a világ teveled is ékes”  

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi 

Központban című projekt. 

 
2019. első és második negyed évében EFOP 3.1.6 – „A köznevelés esélyteremtő szerepének 

erősítése” pályázat keretein belül megtartásra került az Érzékenyítés, a társadalmi elfogadás erősítése 

BTMN tanulókkal kapcsolatban pedagógusok részére programunk három tréningjére Nagyivánon és 

Tiszafüreden. 

A foglalkozás egy 3 órás műhelyfoglalkozás volt, egy rövid szünet közbe iktatásával. Az első 

rész bevezetőjében rövid bemutatkozást követően megalkottuk a közös csoportszabályokat. Ráhangoló 

feladatként a kagylók és képek segítségével minden résztvevő a hivatásáról és személyéről mondott 

számára fontos és jellemző tulajdonságokat, érzelmeket. Az elméleti bevezetést egy film bejátszás 

készítette elő, amely a gyermek szemszögéből mutatja be a magatartási, beilleszkedési nehézséget. A 

film megtekintése után személyes tapasztalatok megosztására került sor. Igyekeztem új szakmai 

információkat is megosztani velük, valamint a meglévő ismereteket rendszerezni, új megvilágításba 

helyezni. A statisztikai adatokkal szerettem volna érzékeltetni, hogy igen magas azoknak a 

gyermekeknek/tanulóknak a száma, aki egyéni megsegítést igényelnek. Csoportos formában érték 

leltárt készítettünk, ezután mindegyik csoport bemutatta, hogy mely értékeket tartották egyaránt 

fontosnak a pedagógiai munkájukban, majd rendszereztük az összegyűjtött értékeket, megbeszéltük, 

hogy ezek milyen mértékben jellemzik az intézményüket.  

A szünetben a vendéglátás mellett, a spontán beszélgetések keretében az elhangzott témák kerültek 

előtérbe. 

A második rész első feladata megoldása egyéni és újabb csoportos formában történt, mely 

aktívvá tette a csapatot. Lelkesen, jó hangulatban történt a történet szereplőinek a megítélése. A 

megváltozott helyzetben fontos a szemléletváltás, ennek érdekében megismertettem a kollégákat egy 

film bejátszás segítségével a mindset elmélettel, melyet a munkájuk során és egyéni fejlődésük 

érdekében érdemes alkalmazni. Ennek kapcsán fontosnak tartottam a helyi ismeretek függvényében a 

gyermekek/tanulók értékeléséről, a szülőkkel való kommunikációról való csoportos beszélgetést. 

Az utolsó részben összegyűjtöttük a saját tapasztalatokat és módszereket, jó gyakorlatotokat. 

Megfogalmaztuk, hogy problémás eseteknél nagyon fontos a team munka, a szakemberek bevonása. 

Tanácsot kaptak arra vonatkozóan, hogy problémák esetén kiktől tudnak segítséget, tanácsot kérni az 

intézményen kívül. Zárásként értékeltük a tréning hasznosságát, majd egy film (Rita Pierson) bejátszás 

segítségével összegeztem miért szükséges a pedagógusok számára a „komfort zónából való kilépés” 

és a folyamatos megújulási képesség. 

A program elérte a tervezett célt, mivel lehetőséget nyújtott arra, hogy résztvevő kollégák jól 

hasznosítható ötleteket kapjanak, valamint megerősítést abban, hogy a problémákkal nincsenek 

egyedül. 
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