
 
Az EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú "Hinned kell, hogy a világ Teveled 
is ékes!” A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a 
Szolnoki Tankerületi Központban c. projekt keretében 2020. december 7-én 
megrendezésre került a pályázat záró konferenciája a JNSZM Pedagógiai 
Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézményében, melynek témája a pályázati 
tevékenység összefoglalása és a fenntarthatóság. 
 

Az előadások kezdetén Szabó 
Judit tagintézmény igazgató 
köszöntötte a résztvevőket, majd 
a prezentációján keresztül 
bemutatta a pályázat 
megvalósult elemeit. Kiemelte, 
hogy már a tervezésnél is a fő 
szempont, a szakmai 
kompetenciák bővítése, az 
ágazatközi együttműködés 
fejlesztése és ezáltal a 
szakszolgálati feladatellátás 
hatékonyságának növelése volt a 
cél. Tájékoztatta a résztvevőket, 
hogy mennyire hasznos 
képzésekbe sikerült a pályázat során minden pedagógusnak bekapcsolódnia. 
Megköszönte, hogy ilyen magas továbbképzési óraszámot vállaltak be a kollégák a 
napi leterheltségük mellett. A diagnosztikai és a terápiás képzések szélesítették a 
módszertani eszközbázist, mellyel minden szakember szélesebb spektrumon 
rendelkezik a gyakorlatban is jól alkalmazható ismeretekkel. A szakfeladat ellátásban 
ez biztosítja, hogy nem csak most, hanem a jövőben is reagálni lehet a szakmai 
kihívásokra. 
A pályázat keretében lebonyolított szakmai programok lehetővé tették, hogy minél több 
szakemberrel ismertethessük meg a szakszolgálat munkáját. A szakmai műhelyek 
interaktív lebonyolításának nagy hozadéka volt, hogy ráláttunk a partnereink szakmai 
munkájára, problémáira, valamint a partnerek egymásról is sok információval 
gazdagodtak. Kiderült, hogy egy-egy probléma megelőzésére, megoldására ki, hol, és 
milyen módon tud beavatkozni. Az így kialakult kapcsolati tőke a jövőben is meg fogja 
könnyíteni a munkánkat. 
A pályázat eszközbeszerzése csökkentette az informatikai eszközök hiányát, 
fejlesztette a diagnosztikus és fejlesztő eszközeinket, játékainkat. Jelenleg 
rendelkezünk minden területen, minden korosztályra vonatkozóan standardizált 
mérőeszközökkel. A terápiás ellátások, valamint a pszichés gondozások szükséges 
eszközparkja is kialakult a beszerzések során. 
 



 Ezt követően Kóródi Anikó 
pszichológus elmondta, hogy mi 
vezetett az „Ölelj át!” című 
kiadvány ötletéhez, milyen 
szakmai tapasztalatok igazolták 
egy ilyen témájú kiadvány 
elkészítését. Hangsúlyozta, hogy 
mennyire fontos 
kisgyermekkorban az érzelmi 
nevelés. Nincs sem idő, sem 
türelem hosszú nevelési könyvek 
elolvasására. Mégis szüksége 
van a szülőknek valami biztos 
pontra. Így maradtak életben 
azok a sztereotípiák, amik 

gyakran többet ártanak a gyermekeknek, mint használnak. Ezen próbál segíteni az 
elkészített kiadványával, melyet a szülőkhöz, védőnőkhöz, gyermekorvosokhoz, 
családsegítőkhöz, gyerekházakhoz kíván eljuttatni.  Bemutatta a kiadvány felépítését, 
amely egy-egy sztereotípiát mutat be a gyermek és a szakember szemszögéből. A 
kiadvány egy „sztereotípiáját” képpel és a tartalmi elemekkel is bemutatta. 
 A záró konferenciát Hoppál Imréné szakszolgálati titkár zárta a szakmai 

műhelyek, illetve gyermektáborok fotóiból készült prezentációjával. Elmondta, hogy 

milyen élményei 

kapcsolódnak a 

résztvevőkhöz, és 

milyen személyes 

visszajelzéseket 

kapott. Az étkezőben, 

valamint az előadásra 

kijelölt helyiségben a 

várakozás idején a 

kolléga által 

kiválogatott fotók 

vetítése folyamatos 

volt. 
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