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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Szakmai műhelymunka 

 

Projektazonosító: EFOP-3.1.6-16-2017-00043 

 

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00043 kódszámú „Te is közénk tartozol!” projektben a hálózati 

együttműködés erősítése végett szakmai műhelymunkákat terveztünk. A félnapos 

műhelymunkák során az együttnevelésben résztvevő intézmények pedagógusai számára 

szervezünk szakmai konzultációs lehetőségeket. Célunk, hogy sikeresen adjuk át és 

mutassuk be felhalmozott gyógypedagógiai tudásunkat, fejlesztő eszközeinket, 

tankönyveinket, jó gyakorlatainkat. 

A pandémiás helyzet miatt csak online formában léphettünk kapcsolatba a többségi 

intézményekkel, együttműködő partnereinkkel.  

2020. november 30-án, a harmadik szakmai műhelymunka során videó felvételek 

segítségével mutattuk be innovációs tevékenységeinket. 

Ajánlott bemutatóink: 

- Fejlesztő eszközök, tanulást segítő eszközök bemutatása  https://youtu.be/nKudg1f-ew8 

- TSMT torna   https://youtu.be/88l-yeZY0p8 

- Konduktív mozgásfejlesztés   https://youtu.be/-JcBHxU9cj0 

- Autizmus specifikus eszközök bemutatója   https://youtu.be/iMYLooou158 

- Béres Mária Montessori módszere nyomán - Tanulást segítő eszközök alkalmazása 

Biológia órán a 8. osztályban   https://youtu.be/G0ywMLxGwos 

Az intézmény honlapján ajánlottuk ki a szakmai programunkat, melyre regisztrálással 

jelentkeztek a résztvevők: http://kadaskisuj.hu/node/4379 

A videós összeállítással módszertani tudásmegosztás, kölcsönözhető, tanulást segítő, 

speciális fejlesztő eszközök bemutatója valósult meg.  
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A fejlesztő eszközök, tanulást segítő eszközök bemutatása című kisfilm a 

társasjátékok nevelésben, oktatásban való használatáról szólt. A társasjáték amellett, 

hogy minőségi időt, közös élményt nyújt, igen komplex, hosszú távú, pozitív hatással is 

bír. Tudatosan a gyermekek képességstruktúrájára, kompetenciáira fókuszálva 

megválasztott tevékenység igen fontos, játékos eleme lehet a pedagógus, szülő 

eszköztárának a sokdimenziós fejlesztési folyamatban.  

TSMT tornát bemutató pedagógus egy csoportos foglalkozáson szemléltetette a speciális 

mozgásfejlesztés jól bevált gyakorlatát. A projekt során számtalan mozgásfejlesztő eszközt 

szereztünk be, melyeket használat közben tekinthettek meg az érdeklődők. 

A konduktív mozgásfejlesztés során egy központi idegrendszer sérüléssel élő kislány 

egyéni fejlesztő foglalkozása tekinthető meg. A szőlőszüret témájára épülő feladatok során 

a projektben beszerzett konduktív eszközöket használják fel. Esztétikus, jól felszerelt, 

pályázati forrásból kialakított konduktív szobánkban figyelhető meg a játékos, fejlesztő 

feladatsor. 

Az autizmus specifikus eszközök videójában kommunikációt segítő eszközök, vizuális 

segédeszközök használatát mutatjuk be. Speciális autista csoportokban dolgozó kollégáink 

adaptált taneszközeiket osztják meg az érdeklődőkkel. 

Béres Mária Montessori módszere nyomán készült tanulást segítő eszközök 

alkalmazása tekinthető meg az ötödik videóban. A speciális módszertan alkalmazására 

felkészítő képzésen részt vevő kolléga saját munkájában alkalmazza az adaptált 

eszközöket. Osztálykeretben való hasznosíthatósága, sikeres alkalmazása figyelhető meg 

a kisfilmben. 

A szakmai műhelymunka során igyekeztünk jó gyakorlatainkat, saját innovációinkat 

bemutatni.  

A visszaérkezett jelzések során sikeresnek minősíthető digitális programunk. 
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