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A projekt célja a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekeket, tanulókat 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 Központ köznevelési intézményeiben. Fontos, hogy a projektbe bevont együttnevelést 
végző intézményekben erősödjön a befogadó szemlélet, és a befogadó környezet. 

A pályázat tevékenységeivel kiemelt figyelmet fordítottunk az akadálymentesítés biztosítására, a 
társadalmi érzékenyítő programok megvalósítására. A projekt során két új képzési módszertant 
dolgoztunk ki, melyet a projektben együttműködő partnerintézmény átvett és beépített a pedagógiai 
programjába. Specifikus tanfolyamokon, szakirányú továbbképzéseken vettek részt szakembereink, 
támogatott programokat szerveztünk a súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulóinknak. Több 
alkalommal valósítottunk meg műhelymunkát az együttműködő partnereinknek, ahol a „jó 
gyakorlatokat” megosztottuk egymással, felkészítettük a pedagógusokat, szülőket a fejlesztő eszközök 
használatára. 

A projektben olyan speciális és infokommunikációs eszközöket szereztünk be, amellyel a sajátos 
nevelési igényű tanulók képességei eredményesen fejleszthetőek. Az utazó gyógypedagógusi, utazó 
konduktori hálózatunk fejlesztése érdekében differenciált feladatbankot készítettünk, amelyet 
hatékonyan használhatnak majd az utazó szakembereink. A szülők számára segítő programokat, 
fórumokat szemléletformáló, érzékenyítő rendezvényeket szerveztünk.  

A székhelyintézményben, tagintézményben, fejlesztő nevelés-oktatásban, utazó gyógypedagógusi 
hálózatban 575 tanulót látunk el. A projektnek köszönhetően, speciális továbbképzésen 60 pedagógus 
vett részt és 50 súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulót érintett. 

A projekt ünnepélyes zárókonferenciáját neves szakemberek közreműködésével tartjuk 2022. május 
24-én, Kisújszálláson a Vigadó Kulturális Központban. 

A projekt lebonyolításának időszaka 2019. szeptember 1-jétől 2022. május 29-ig tart.  
 
 
 
A projektről bővebb információt a www.kadaskisuj.hu oldalon olvashatnak. 
 
 

A Karcagi Tankerületi Központ sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Programban „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” című pályázati felhívásra.  
Az EFOP-3.1.6-16-2017-00043 azonosító számú „Te is közénk tartozol!” című projekt 
tevékenységeit a Magyar Állam és az Európai Unió 135 000 000 forint vissza nem térítendő 
támogatásával hajtotta végre a Kádas György EGYMI három feladatellátási helyén, a kisújszállási 
székhelyintézményében, a fejlesztő nevelés-oktatás iskolájában és a karcagi tagintézményében. 

http://www.kadaskisuj.hu/

