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I. Szakmai műhelymunka 

2019. november 26. – Tiszafüred 

 

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00043. azonosítószámú „Te is közénk tartozol!” projekt 

keretében 2019. november 26-án, délután 14 órakor SNI tanulók nevelés-oktatását 

segítő „Eszköz- és módszertani fejlesztés bemutató” szakmai műhelymunkát 

tartottunk a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnáziumban. A projekt előrehaladása során 

összesen hét alkalommal kerül sor ilyen tudásmegosztó műhelyfoglalkozásra. 

A programot megelőzően meghívót küldtünk a tiszafüredi járásban, Karcagi Tankerületi 

Központ fenntartása alá tartozó köznevelési intézményekbe. A rendezvényen az általános 

és középiskolából érkező többségi pedagógusok, fejlesztő pedagógusok, 

gyógypedagógusok vettek részt. A szakmai műhelymunka során módszertani 

tudásmegosztás, kölcsönözhető, tanulást segítő, speciális fejlesztő eszközök, tankönyvek 

bemutatása valósult meg.  

A pályázat szakmai ismertetését követően a tanulást segítő csoport vezetője elmondta, 

hogy vállaltuk egy feladatbank összeállítását, mely kommunikációs és kognitív 

képességek mérését, fejlesztését fogja tartalmazni. Célunk, hogy a kiadványt jól tudják 

majd használni az együttnevelést segítő pedagógusok, gyógypedagógusok is. 

 Ezt követően az autista tanulókat segítő csoport vezetőjének szakmai tanácsadása 

következett, speciális, adaptált eszközök bemutatásával, mely eszközöket 

intézményünkben már évek óta eredményesen alkalmaznak az autizmussal élő tanulók 

nevelését, oktatását segítő gyógypedagógusok. A módszertani bemutatást speciális 

tankönyv- és fejlesztőkönyv bemutató is kísérte.  

A szakmai programot a tanulást segítő csoport Bee-bot robot alkalmazásának 

lehetőségeit bemutató érdekes, látványos előadása zárta. A gyógypedagógus tanítási 

órájáról készült videófelvétellel és gyakorlati bemutatóval igazolta, hogy a 

fejlesztőeszköz-kölcsönzőben is megtalálható robot eredményesen és jól alkalmazható a 

sajátos nevelési igényű tanulók körében. 
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A tananyag feldolgozásához, az ismeretek megszilárdításához, a tanulók 

gondolkodásának, motivációjának fejlesztéséhez kiválóan beépíthető a mindennapi 

szakmai munkába mind egyéni, mind csoportos formában.  

 A szakmai műhelymunkát vendéglátással egybekötött konzultációs fórum zárta, ahol a 

többségi pedagógusok és a gyógypedagógusok szakmai eszmecserét folytattak 

egymással a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásával kapcsolatosan. A szakmai 

műhelymunkát eredményesnek és sikeresnek ítéljük meg. Köszönjük a Kossuth Lajos 

Gimnázium és Általános Iskola partnerünknek, hogy helyet biztosított programunknak. 
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