
 

Szakmai műhelyfoglalkozás a Karcagi Tagintézményben 

Tagintézményi arculat bemutatása 2. alkalom 

 

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

pályázat keretében 2020. 02. 18-án a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Karcagi Tagintézménye szakmai műhelyfoglalkozást tartott, melyen a tagintézmény egyéni 

sajátosságainak, arculatának bemutatása valósult meg. 

A tagintézményben a Kunszentmártoni, a Jászberényi, a Szolnoki, és az Újszászi 

tagintézmények dolgozóinak a korai fejlesztés, a tehetséggondozás és a nevelési tanácsadás 

mutatkozott be. Az előadások alkalmával bepillantást nyerhettünk e három terület mindennapi 

életébe és munkájába. 

A rendezvényen Kunné Monoki Andrea köszöntötte a megjelenteket. 

Zsoldos Erzsébet tagintézmény-igazgató bemutatójában a résztvevők megismerhették a 

tagintézményünket, majd a korai fejlesztés lehetőségeit, előtérbe helyezve az úgynevezett 

karcagi modellt. Mivel a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona a 

„Gólyafészek Otthont” több hete lezárták, s még a fertőzés veszélye fenn állt, ezért ellátogatni 

a helyszínre nem tudtunk.  

Szabó Ágnes, az Otthon megbízott igazgatónője képes beszámolóval készült, melyben 

megelevenedett az intézményt előttünk. Nagyon érdekes volt látni így is az osztályt és hallani 

az ott végzett mindennapos munkáról. 

Egy kis frissítő elfogyasztása után az én bemutatóm következett: Tehetségazonosítás és 

tehetséggondozás címmel. Arra törekedtem előadásomban, hogy egyszerűen mondjam el, az 

elmúlt három évben hogyan végeztem a szűrést, az azonosítást, ennek milyen eredményei 

születtek. Az elindított önismereti csoportjaim milyen tematikával működnek, hogyan 

dolgozom a gyerekekkel, milyen tapasztalataim vannak. 

Az előadások sorát Kunné Monoki Andrea bemutatója követte, aki a pedagógiai és a 

gyógypedagógiai fejlesztést mutatta be a tagintézményünkben. A képes beszámolóban 

megismerhettük az ebben a tanévben indított csoportokat és tematikájukat: grafomotoros, 

nyelvi képességfejlesztő, tanulási képességek fejlesztésére irányuló, komplex fejlesztő, iskolai 

előkészítő csoportokat. Hagyománynak számító rendezvényeik: Kalandvár – nyílt szakmai nap, 

fejlesztő tábor, melyekről a fényképes bemutatóban részletes ismertetést kaptunk. 



 

A jó hangulatú bemutatók után szakmai tapasztalatcsere, kötetlen beszélgetés következett, mely 

alkalmával a társtagintézmények szakemberei tovább érdeklődtek az egyes területeken végzett 

munkáról, valamint beszámolhattak saját gyakorlatukról. 
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