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Az

EFOP-3.1.6-16-2017-00043.

azonosítószámú

„Te

is

közénk

tartozol!”

projekt

keretében 2020. április 14-én, délután 14 órai kezdettel SNI tanulók nevelés-oktatását
segítő, digitális szakmai műhelymunkát tartottunk videófelvétel segítségével, mely április
16-ig volt elérhető intézményünk honlapján. A műhelymunka digitális formában történő
szervezése a koronavírus okozta járvány megelőzését szolgáló korlátozások miatt volt
indokolt. A projekt előrehaladása során még öt alkalommal kerül sor ilyen tudásmegosztó
műhelyfoglalkozásra.
A

digitális szakmai

műhelymunkára

intézményünk honlapján

keresztül

történt

a

jelentkezés, mely egyben a program jelenléti ívét is képezte. A műhelymunkára 58 fő
regisztrált

a

Karcagi

Tankerületi

Központ

fenntartása

alá

tartozó

köznevelési

intézményekből.
A szakmai tudásanyagot megosztó videó első részében Nagyné Balogh Orsolya
gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus, a tanulást segítő csoport teamtagja mutatta be
saját készítésű fejlesztő eszközeit, melyet Béres Mária Montessori nyomán kidolgozott,
képességfejlesztő módszere alapján alkalmaz eredményesen tanulásban akadályozott,
felső tagozatos tanulók körében. A videofelvétel segítségével ismét betekintést kaptak az
érdeklődők a Bee-bot robot tanórai felhasználásának továbbfejlesztett lehetőségeiről,
változatos alkalmazásáról.
A digitális szakmai műhelymunka Markótné Molnár Borbála utazó gyógypedagógus
együttnevelést segítő munkájának bemutatásával folytatódott. A fotókkal, videókkal
illusztrált előadás a törökszentmiklósi térségben, négy különböző településen végzett
gyógypedagógiai

nevelés-oktatást

szemléltette,

mely

kitért

a

képességterületek

fejlesztésének lehetőségeire, illetve különböző terápiás lehetőségek alkalmazására.
Markótné Molnár Borbála videóval szemléltette, az integrált tánc- és mozgásterápia
alkalmazásának

lehetőségeit,

illetve

az
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gyógypedagógiai alkalmazásának lehetőségeiről beszélt, mellyel jelenleg ismerkedik, az
EFOP-3.1.6-16-2017-00043 számú projekt által támogatott képzésen való részvétellel.
A digitális szakmai műhelymunkát az autista tanulókat segítő csoport speciális, adaptált
fejlesztőeszköz

bemutatója

zárta.

Fotók

segítségével

mutatták

be

az

évek

óta

eredményesen alkalmazott, az autizmussal élő tanulók nevelését, oktatását segítő
eszközöket, ezzel ötletet adva az érdeklődők számára.
A rendhagyó, digitális szakmai műhelymunka során lehetőséget biztosítottunk az
érdeklődők részére szakmai konzultációra, szakmai eszmecserére, melyet intézményünk
elérhetőségein keresztül vehetnek igénybe.
A digitális műhelymunka eredményes volt, melyről az intézmény e-mail címére érkezett
több visszajelzés is tanúskodik.
Az egyik intézményvezető kolléga így írt: „Intézményvezetőjeként tekintettem meg a
feltöltött videót, amit nagyon hasznosnak találtam. A videóban mutatott összeállítás jól
ötvözte az elméletet és a feladatok gyakorlati megvalósítását. A bemutatott gyakorlatok
motiválóak voltak az SNI-s tanulókkal való foglalkozás hatékonyságának növelésére.
Ötleteket adott az integrált tanításhoz. Különösen a Béres Mária Montessori eszközeinek
alkalmazása késztetett továbbgondolásra más tantárgyak esetében. Újdonság volt
számomra a Bee-Bet robot méhecske "munkálkodása". Markótné Molnár Borbála
összefoglalója és új útjainak bemutatása szintén motiváló volt, ebben

a nehéz

helyzetben.
Köszönetemet

fejezem

ki

a

videó

készítőinek,

hogy

munkájuk

eredményeként

lehetőséget kaptuk néhány újdonság, jó gyakorlat megismeréséhez.
A pályázat megvalósításához további sikereket kívánok.”
Kedves

visszajelzések

érkeztek

az

egyik

többségi

intézményben

dolgozó

tanító

kollégáktól is: „Megnéztem a filmet, tettem egy tetszik jelet is. Nekem Markótné Borika
beszámolója tetszett a legjobban. Az ő gondolatait tudom használni a munkám során,
mert a Meixner módszer egyes elemeit véltem benne felfedezni. Én is ezzel a módszerrel
tanítom az elsőseimet. Nagyon tetszett! Sok jó dolgot mutatott be!
Sok sikert kívánok a munkátokhoz!”
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„Megnéztem

a

videót

az

SNI

tanulók

együttnevelését

segítő

digitális

szakmai

műhelymunkáról.
A videó kapcsán sok, érdekes játékot láttam, amit használni is tudnék a 3 SNI tanulónál
az osztályban.
A feladatok többsége inkább kiscsoportban lenne végezhető szerintem, de egy-egy
feladattal akár még a tanítási órákon is megpróbálkozhatnék. Sok feladat nagyon hasonló
volt

a

videóban

az

első

osztályban

alkalmazott

Meixner

módszer

által

ismert

feladatokhoz, melyeket jól ismernek és szerettek a gyerekek az előző év folyamán.
Ezáltal úgy gondolom ezen feladatok is tetszenének nekik, és fejlődésüket szolgálnák.
Nagyon jónak tartom a videóban is megemlített állatterápiás megsegítést, sajnos ezt
osztályszinten nem tudjuk alkalmazni, de egyénileg szerintem sok hasznát vennék a
gyerekek.
Köszönöm a lehetőséget és további eredményes munkát kívánok.”
A kollégák véleménye, visszajelzése alapján úgy gondoljuk a műhelymunka eredményes
és hasznos volt, elérte az általunk és a projektben kitűzött célokat, amely segítheti a
sajátos nevelési igényű tanulók sikeres együttnevelését.

Támogatást igénylő:
Név: Karcagi Tankerületi Központ
Székhely: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.
Levelezési cím: 5300 Karcag, Horváth Ferenc út 7. I/6.
Telefon: +36 59/795-213
E-mail: istvan.sagi@kk.gov.hu;
Megvalósító:
Név: Kádas György EGYMI
Cím: 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37.
Telefon: +36 (59) 520-614
E-mail: kadas.efop@gmail.com

