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BESZÁMOLÓ AZ EFOP 3.1.6-16-2017-00026 PÁLYÁZATI PROJEKT 2019. 4. 

NEGYEDÉVI 20. PROGRAMELEM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A JNSZMPSZ  

JÁSZAPÁTI TAGINTÉZMÉNYBEN 

 
Az EFOP-3.1.6-16-2017-0006. számú pályázati projekt 20. programelemeként a JNSZMPSZ 

Jászapáti Tagintézmény „Taníts másképp!” – Legyen könnyebb a tanítás-legyen könnyebb 

a tanulás!-Segítség (nemcsak) tanulási nehézséggel küzdő, illetve hátrányos helyzetű 

gyermekeket tanító pedagógusoknak-félnapos rendezvény keretében tartottunk előadást, 

workshopot az érdeklődőknek. 

Helyszín: Csete Balázs Általános Iskola-Jászkisér, Petőfi út 1. 

Időpont: 2019. 12.11. 

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. Remek alkalmat nyújtott a 

rendezvény a JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény gyógypedagógus-logopédusa, Pappné 

Szabó Gabriella, által készített módszertani segédanyag promotálására.  

A programelem szervezésekor szükséges volt az előadók felkérése, a témák egyeztetése, a 

helyszín kiválasztása, az étkezést biztosító egyéni vállalkozóval történő megegyezés, a 

rendezvény meghívójának megtervezése, kiküldése az érintetteknek.  

A szervezés során nem merült fel nehézség, a megvalósítók lelkiismeretesen felkészültek a 

feladatra, a megadott időpontokban az operatív megbeszéléseken, a program megtartásán részt 

vettek, megvalósították azt. Előzetes munkálat a program megszervezése, operatív 

megbeszélések, melynek során beszerzés nem volt szükséges. 

A rendezvény Bartusné Major Ágnes mb. tagintézmény-igazgató megnyitóját követően Kisné 

Magyar Mária gyógypedagógus előadásával folytatódott. A szakember bemutatta a Jászapáti 

Tagintézményt, majd fontos információkat osztott meg a járási szakértői bizottsági 

tevékenységről. 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.  

Következő előadóként Pappné Szabó Gabriella mutatta be az általa készített módszertani 

segédanyagot, mely nagy segítségül szolgálhat a részképesség problémákkal küzdő gyermekek, 

és a velük foglalkozó pedagógusok részére. Ízelítőt kaphattunk az elméleti részből, majd 

gyakorlati bemutató következett a részt vevő pedagógusok bevonásával. Az általuk kiválasztott 

játékos feladatokat bemutatták kollégáiknak, ezáltal 

ismertetve meg egymással azokat.  

Végül, de nem utolsó sorban Járominé Németh 

Eszter gyógypedagógus az iskolában megjelenő 

idegrendszeri éretlenség megjelenési formáiról 

tartott nagyon izgalmas és informatív előadást. 

Megtudhattuk, hogy mi kell a sikeres iskolai 

teljesítményhez, nem feltétel a jó intellektus, inkább 
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a jó tanulási képességek és az érett idegrendszer. Beszélt a részképességek fejlesztési 

lehetőségeiről, mit okozhat a sérült érzékelés, a mozgásban megnyilvánuló eltérésekről, 

melynek hátterében az időben nem leépülő, sokáig fennmaradó csecsemőkori reflexek állnak. 

Némi ízelítőt kaphattunk azokból a terápiás lehetőségekből, melyek az általános iskolákban is 

elérhetőek és alkalmazhatóak (pl. Mozgáskotta módszer). 

A rendezvény elérte a célját, előre lendítette a szakemberek és a pedagógusok közötti 

együttműködés megerősítését. Az előadások sok információt közvetítettek a hallgatóságnak, 

melyeket hasznosíthatnak a mindennapi munkájuk során. Az előadások végén lehetőség volt a 

kötetlen beszélgetésre, mely révén valódi szakmai közeledések voltak megfigyelhetők.  

A programon 20 fő vett részt. 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. 
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Jászapáti, 2019. december 11. 

 

 

 

 

   Bartusné Major Ágnes 

mb.tagintézmény - igazgató 

 



EFOP-3.1.6-16-2017-00026 

    

 


