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Szakmai beszámoló 

 az EFOP-3.1.6-16-2017-00043 azonosító számú „Te is közénk 

tartozol!” projekt nyitó konferenciájáról 

 

A Karcagi Tankerületi Központ sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Operatív Program keretében „A köznevelés esélyteremtő 

szerepének erősítése” című pályázati felhívásra.  

 

A „Te is közénk tartozol!” projekt tevékenységeit a Magyar Állam és az 

Európai Unió 135 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásával 

hajtja végre. A projektet a Kádas György EGYMI valósítja meg három 

feladatellátási helyén, a kisújszállási székhelyintézményében, a fejlesztő 

iskolájában és a karcagi tagintézményében. 

 

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00043. azonosító számú „Te is közénk tartozol!” 

című projekt célja a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket is 

ellátó intézményünk szakmai fejlesztésének támogatása, a családok 

kompetenciáinak erősítése, a társadalmi elfogadás elősegítése, valamint 

az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat fejlesztése a Karcagi 

Tankerületi Központhoz tartozó öt közigazgatási járás köznevelési 

intézményeiben. Fontos, hogy a projektbe bevont, együttnevelést végző 

intézményekben csökkenjen a kirekesztő és erősödjön a befogadó 

szemlélet, alakuljon ki a befogadó környezet. 

 

 A projekt ünnepélyes nyitó rendezvényére 2019. szeptember 30-án a 

kisújszállási Vigadó Kulturális Központban került sor, mely minden igényt 

kielégítve, méltó színteret biztosított a konferencia megrendezéséhez. A 

szakmai előadások a projektben kitűzött célokhoz igazodtak.  

A Klebelsberg Központ elnökhelyettese, Péterffy Balázs szívhez szóló 

köszöntőjében kiemelte az EGYMI-k létfontosságát, a fenntartó és az 

intézmények közötti támogató együttműködést és sok sikert kívánt a 

projekt megvalósításához. 
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A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek szakmai támogatását 

hangsúlyozva Dr. Márkus Eszter PhD az ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs 

Intézet főiskolai docense, az oktatási ügyek dékánhelyettese tartott 

előadást „Az ideális nevelés-oktatás feltételei a súlyosan-halmozottan 

fogyatékos tanulók számára” címmel. Előadásában a 2015/2016-os 

tanévben fejlesztő nevelés-oktatást ellátó intézmények körében végzett 

kérdőíves kutatás eredményeit osztotta meg a jelenlévőkkel. A helyi 

sajátosságokhoz igazodva a Jász-Nagykun-Szolnok megyei adatokat 

hasonlította össze az országos átlaggal, mely jól tükrözte azokat a 

nehézségeket, mellyel intézményünk is szembesül a hétköznapokban 

(tárgyi, személyi feltételek hiánya, szállítási nehézségek stb.). A 

kutatásban szereplő kérdések és válaszeredmények, illetve a 

jogszabályban foglaltak mentén vázolta az ideális fejlesztő nevelés-

oktatás feltételeit. Hangsúlyozta a heti 20 órás, fejlesztő iskolában történő 

nevelés-oktatás fontosságát, a súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók 

mindennapos oktatáshoz való jogát, a szülők és gyógypedagógusok 

szerepét a gyermekek fejlesztésében. Számtalan gyakorlati példával, 

főiskolai hallgatók kutatási eredményeivel támasztotta alá a fejlesztő 

nevelés-oktatás társadalmi létjogosultságát, jelentőségét. Kiemelte, hogy 

a projekt megvalósulása a felmérésben adott válaszok problematikáját 

igyekszik ellensúlyozni, ezért sok sikert kívánt a pályázat eredményes 

megvalósításához.  

Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat szerepéről, az 

együttnevelés hatékony megvalósulásának feltételeiről tartott előadást 

Locsmándi Alajos köznevelési szakértő, a Mozgásjavító EGYMI 

intézményvezetője. Vázolta az inkluzió történetét, megemlítette az 

együttnevelést támogató innovációkat, intézményi szervezeti 

átalakulásokat, a korábban kiírt pályázatokat, azok eredményes 

megvalósulását. Kiemelte az ellátás hatékonyságát erősítő feltételeket, 

melyben a többségi pedagógusok és a gyógypedagógusok szerepét, 

együttműködését, a befogadó környezet kialakítását, a szemléletformálást 

hangsúlyozta. Fontos tényezőként említette meg a pozitív megerősítés, a 

személyes gondoskodás, egyéni differenciálás alkalmazását az 

együttnevelésben. Elismerően szólt az utazó gyógypedagógusok szakmai 

munkaközösségéről, a szakemberek segítő jelenlétéről a többségi 

intézményekben. 
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Az EGYMI-k hálózati együttműködéséről, az EGYMI-k Országos 

Egyesületének működéséről tartott előadást Dr. Benczéné Dr. Csorba 

Margit az egyesület elnöke, a Kaposvári Bárczi Gusztáv EGYMI 

intézményvezetője. A történeti bevezetőt követően beszámolt az elért 

eredményekről, az előterjesztett javaslatokról, melyek a sajátos nevelési 

igényű tanulók hatékony együttnevelésének érdekében történtek az 

elmúlt időszakban. A megvalósult programok, szakmai rendezvények, 

pályázati kiírások által személtette, hogy az együttnevelés segítése az 

utóbbi években sokat fejlődött és ez a folyamat egyre erősödik. Kiemelte 

a sajátos nevelési igényű tanulók tehetséggondozásának fontosságát, 

bemutatta a tehetséggondozás jelenlegi helyzetét, területeit. Az EGYMI-k 

Országos Egyesületének összefogása által egyre több intézmény jó 

gyakorlatának megosztása valósul meg, érdekegyeztető, szakmai 

megbeszélések, fórumok segítik az együttnevelés hatékonyságát. 

Megköszönte, hogy ennek az eredményes munkának intézményünk is 

fontos része, mozgatója intézményvezetőnk által, aki az alapítás óta 

elnökségi tisztet tölt be, munkájával, ötleteivel személyesen is gazdagítja, 

segíti az inkluzív nevelést országos szinten is. 

A projektnyitó konferenciát Tatár Jánosné intézményvezető, 

projektmenedzser előadása zárta, melyben a projekt részletes bemutatása 

történt. A jelenlévők képet kaphattak a pályázat fizikai megvalósulásának 

feltételeiről, indokoltságáról és a szakmai feladatokról egyaránt. Rövid 

intézménybemutatásában intézményvezető asszony kiemelte a súlyosan 

és halmozottan fogyatékos tanulók ellátásának fontosságát illetve az 

utazó gyógypedagógusi hálózat létrejöttének történetét, mely sok éves 

innovációs múlttal rendelkezik az intézményben. Bemutatta a korábban 

sikeresen megvalósult projekteket, melyek az együttnevelés 

hatékonyságát, a speciális, sérülésspecifikus eszközeink gyarapodását, az 

együttnevelés szereplőinek szemléletformálását, a súlyosan-halmozottan 

fogyatékos gyermekek, tanulók szakszerű ellátását is segítették. 

Hangsúlyozta, hogy a fejlesztőeszköz-kölcsönző létrejöttével, folyamatos 

bővítésével a mai napig támogatjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek 

sikeres együttnevelését. Tájékoztatást adott a fejlesztő nevelés-oktatás és 

az utazó gyógypedagógusi hálózat jelenlegi helyzetéről. Bemutatta a 

projektmenedzsment tagjait, a projekt megvalósítását segítő csoportokat, 

azok tevékenységeit. Az ütemterv alapján felvillantotta azokat a 

programokat, tevékenységeket, melyek az intézmény három 
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feladatellátási helyén fognak megvalósulni. A projekt eredményes 

megvalósításához sok sikert és eredményes együttműködést kívánt a 

jelenlévőknek.  

Az EFOP-3.1.6-16-2017. „Te is közént tartozol!” projekt nyitó 

konferenciája úgy értékeljük, sikeresen valósult meg, a jelenlévők sok 

hasznos ismerettel gazdagodtak, értesülhettek arról, hogyan segíti az 

innováció a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését és a súlyosan 

halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztését.  

Kisújszállás, 2019. október 1. 

 

      ………………………………………………………….. 

                                                          Tatár Jánosné  
                          projektmenedzser  

                  
 pH 
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