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Az EFOP-3.1.6-16-2017-00043 kódszámú „Te is közénk tartozol!” projektben 2020.
december 12-én szakmai konferenciát tartottunk. A tanácskozás célja, hogy az eddig
elvégzett projekttevékenységekről átfogó képet kapjon az intézmény nevelőtestülete,
közös gondolkodás történjen a további feladatok sikeres megvalósításáról.
A pandémiás helyzet miatt csak online formában tarthattuk meg a szakmai értekezést.
2020. december 12-én videófelvételek segítségével mutattuk be fejlesztő nevelés,
oktatás és utazótanári hálózat témakörében elért eredményeinket.
- Fejlesztő eszközök, tanulást segítő eszközök bemutatása https://youtu.be/nKudg1f-ew8
- Nyílt tanítási órák:
- TSMT torna https://youtu.be/88l-yeZY0p8
- Konduktív mozgásfejlesztés https://youtu.be/-JcBHxU9cj0
- Autizmus specifikus eszközök bemutatója https://youtu.be/iMYLooou158
- Projektmódszer bemutatása a fejlesztő iskolában https://youtu.be/7J7MoQJMeRs
- Zenei képességek fejlesztése kiscsoportos formában https://youtu.be/9_Pf4pE_6V8
- Egyéni lovas terápia bemutatása a 2. osztályban https://youtu.be/pwuvIJJNLCg
- Béres Mária Montessori módszere nyomán - Tanulást segítő eszközök alkalmazása
Biológia órán a 8. osztályban https://youtu.be/G0ywMLxGwos
- Zeneterápia a 8. osztályban https://youtu.be/xcdztTfcyGI
A szakmai konferenciát az intézmény honlapján hirdettük meg, melyre regisztrálással
jelentkeztek a résztvevők.
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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. A gyermekek képességstruktúrájára, kompetenciájára fókuszálva a tudatosan
megválasztott társasjáték igen fontos eleme lehet a pedagógus, szülő eszköztárának a
sokdimenziós fejlesztési folyamatban.
TSMT tornát bemutató pedagógus egy csoportos foglalkozáson szemléltette a speciális
mozgásfejlesztés jól bevált gyakorlatát. A projekt során számtalan mozgásfejlesztő eszközt
szereztünk be, melyeket használat közben szemlélhettek meg az érdeklődők.
A konduktív mozgásfejlesztés során egy központi idegrendszer sérülésével élő kislány
egyéni foglalkozása volt megtekinthető. A szőlőszüret témájára épülő feladatok során a
projektben beszerzett konduktív eszközöket használták fel. Kollégáink esztétikus, jól
felszerelt, -pályázatunk során kialakított környezetben- figyelhették meg a játékos,
fejlesztő feladatsort.
Az

autizmus

specifikus

eszközök

videójában

kommunikációt

segítő,

vizuális

segédeszközök használatát mutattuk be. A speciális autista csoportokban dolgozó
kollégáink az adaptált taneszközeiket osztották meg az érdeklődőkkel.
A projektmódszer bemutatása a fejlesztő iskolában kisfilmben a három tanéve
bevezetett projektmódszer szerinti nevelés, oktatás látható. A jó gyakorlat bemutatása az
éves tervezésről, a projektek témáiról szólt. Képes szemléltetés segíti a foglalkozásokba
való

betekintést.

Az

Őszanyó

kincsei

című

projekthez

kapcsolódó

foglalkozások

videórészleteit, képeit osztottuk meg a szakmai konferenciára regisztrálók körében.
A zenei képességek fejlesztése kiscsoportos formában videóban nem beszélő
autizmussal élő gyermekek kiscsoportos foglalkozását szemléltettük. A zenei foglalkozás
tevékenységei hatékonyan támogatják a gyermekek sokoldalú fejlődését.
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Az egyéni lovasterápia bemutatása a 2. osztályban című felvételen látható a lovardai
környezet, a lovasterápia eszközei, megtapasztalható a lóval való együttműködés, az SNI
gyermekre irányuló jótékony hatás.
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 gyógypedagógiai munkájában alkalmazza az
adaptált eszközöket. Az osztálykeretben való hasznosíthatósága, sikeres alkalmazása
figyelhető meg a kisfilmben.
Zeneterápia a 8. osztályban című film a projektben beszerzett ritmushangszerek énekzene órán való használatáról szól.
A szakmai konferencia során az I. és III. részcélhoz kapcsolódó tevékenységeink
tekinthetők meg.
A visszaérkezett jelzések alapján megállapítható, hogy a digitális szakmai
konferencia elérte a célját, a nevelőtestület tagjai sikeresnek minősítették
programunkat.
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