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NEGYEDÉVI 18. PROGRAMELEM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A JNSZMPSZ 

JÁSZBERÉNYI TAGINTÉZMÉNYBEN 

 
Az EFOP-3.1.6-16-2017-0006. számú pályázati projekt 18. programelemeként a JNSZMPSZ 

Jászberényi Tagintézmény Nyelvi fejlesztő program szülőknek a SZÓL-E? szürőeljárás 

nyomán anyanyelvi fejlesztésre javasolt gyermekek részére címmel módszertani segédanyag 

elkészítését valósította meg. 

A módszertani segédanyag megírására Halasi-Bata Linda logopédus vállalkozott. 

A nyelvi fejlesztő program megírásának első lépése a módszertani segédanyag tartalmára és 

célcsoportjára vonatkozó tervek elkészítése volt. Több elképzelés született, melyek közül 

egyet kellett kiválasztani. A kiválasztásban a fő cél a minél nagyobb kihasználhatóság volt. A 

döntésben a saját tapasztalataira támaszkodott, így a választás a SZÓL-E? szűrőeljárásban 

résztvevő gyermekek szülei számára íródó játékos anyanyelvi fejlesztő gyűjtemény megírása 

lett. A megírás előkészületei az anyaggyűjtéssel kezdődtek. Összegyűjtötte, majd feldolgozta 

a témához kapcsolódó irodalmakat, cikkeket, megalapozva ezzel az elméleti kiindulást. A 

következő gyűjtőmunka az otthoni környezetben is jól alkalmazható anyanyelvi játékok 

feltárása volt. Miután a tartalomra vonatkozó információk egyben voltak, következett azok 

rendszerezése, összeállítása. Az anyag elkészítését végigkísérte a formai követelmények 

követése, alkalmazása. A folyamatot az önellenőrzés végig kísérte, és le is zárta. 

A tartalom szakszerűsége nagyon fontos cél volt a program elkészítése során. Igyekezett 

minél szélesebb körben tájékozódni a témával kapcsolatban, amit az irodalomjegyzék mutat. 

Törekedett a korszerű, legújabb kiadványok felkeresésére, melyeket aztán tanulmányozott, 

mivel szerette volna, ha valamelyest újszerű, hiánypótló kiadványt sikerül alkotni. Szakmai 

kérdés a feladatok rendezése során merült fel. Az egyes feladatok képességterület szerinti 

csoportosítása nehéz volt, mivel egy-egy feladat legtöbbször több képességet is fejleszt. 

További nehézséget jelentett, hogy a feladatok sorrendjét a könnyebbtől a nehéz felé haladva 

próbáltam rendezni. A felmerülő szakmai kérdésekben leginkább a konkrét kipróbálás 

segített. A szükséges módosításokat pedig a lektor szakmai javaslatai szerint elvégezte. 

A módszertani segédanyag megírása sok időt és energiát vett igénybe, de a folyamat végén 

mégis elégedett értékelést tud adni. A lektorálást megelőzően többször átnézte a szakmailag 

kompetens vezető is. A lektor által javasolt módosítások elvégzése után reméljük, hogy 

valóban „szakszerű, korszerű és hiánypótló” segédanyag kerül kiadásra, ahogy azt Jenei 

Andrea értékelte. 
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