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A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézményének beszámolója 

az EFOP 3.1.6 projekt utolsó negyedévi megvalósításáról 

Pályázati összefoglaló –pályázat fenntartó szakmai műhely  

 

A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézménye 2020. november 16-án rendezte meg a 

Pályázati összefoglaló –pályázat fenntartó szakmai műhely című programját a Szolnoki 

Tankerületi Központ EFOP 3.1.6. „Hinned kell, hogy a világ teveled is ékes.” című 

pályázatának támogatásával. A szakmai rendezvényünk lehetőségét és témáját a covid helyzet 

miatt elmaradt záró konferencia tette szükségessé. A rendezvényre a terem és az eszközök 

előkészítését követően Fazekas-Dávid Dóra a kiadványokról, Deli Gabriella az eszközökről, 

Imréné Cselóczki Andrea a pályázat tagintézményi megvalósulásáról készített prezentációt. 

Szűcsné Papp Rita programokról készült képösszeállítása növelte a rendezvény színvonalát. A 

Kunszentmártoni tagintézményben a pályázat megírása során arra törekedtünk, hogy olyan 

képzéseken és programokon vehessünk részt, ami gazdagítja terápiás eszköztárunkat, bővítsük 

a korai fejlesztésbe bevonható kollégáink létszámát, segítsük a többségi pedagógusok 

munkáját, valamint a tanultakat és a beszerzett új eszközeinket kipróbáljuk jól megtervezett 

egyéni haladást elősegítő programokon.  Tagintézményünk három kiadvány megírását vállalta, 

amiket a hozzá kapcsolódó szakmai műhelyek és workshopok keretein belül ismertettünk a 

célcsoport érintett tagjaival. Az egyik legsikeresebb Az iskolai zaklatás, ami egy helyzetkép az 

agresszió és bullying előfordulásáról. Az eszközbeszerzések jelentősen segítik a szakszolgálati 

működés alapjait. Laptopok, tablet, projektor, fényképezőgép, bútorok valamint számos 

fejlesztő eszköz került beszerzésre szakmai munkák színvonalának emelésére. Az eszközöket 

a pályázat során használatba vettük, a programok során kipróbálhattuk. A pedagógiai 

szakszolgálati tevékenység megújítása során a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal 

való szakmai kapcsolat erősítése keretében megszervezett egész napos programunk a 

tapasztalatszerzés mellett segített a velünk szomszédos Szentes Járás ellátásának gyakorlati 

megismerését, új szakmai kapcsolatok kiépítését. A 

legnagyobb szervezést és gyermeket megmozgató 

programjaink a nyári táborok voltak. 2018. 

augusztus 27. és 2018. augusztus 31. között valósult 

meg 31 gyermek bevonásával, mind a két működési 

helyünkön a nyári tábor kiemelt figyelmet igénylő 
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gyermekek számára. ) A tábor szakmai tervezésekor nagy figyelmet szerettünk volna arra 

fordítani, hogy a résztvevő gyermekek elsősorban jól érezzék magukat, élményekhez jussanak 

nálunk, ezáltal a szakszolgálati munkát is közelebb hozva a gyermekekhez és szüleikhez is. 

A záró rendezvény során összegzése kerültek a fenntarthatóság biztosításának lehetőségei, amit 

a kollégák megismertek és elfogadtak. 

A szakmai délután jól sikerült, a visszajelzések pozitívak voltak mind a szervezés, mind a 

szakemberek munkájára, valamint a téma hasznosságára vonatkozóan is. 

 

 

Kunszentmárton, 2020. december 3. 

 

Imréné Cselóczki Andrea 

Tagintézmény-igazgató 

 


