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Szakmai konferencia (online) – Projektmódszer bemutatása 

2021. március 29. 

 

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

keretében 2021. március 29-én, online szakmai konferenciát szerveztünk a 

kisújszállási székhelyintézményben (Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37). A szakmai 

konferencia kiemelt témája a súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő 

nevelés-oktatásában alkalmazott projektmódszer bemutatása volt. 

A programon előzetes regisztrációt követően vehettek részt az érdeklődő pedagógusok, 

gyógypedagógusok, együttműködő partnerünk, a debreceni Immánuel Otthon 

szakemberei is. A rendezvényt Google Meet platformon keresztül valósítottuk meg 25 

fő részvételével. 

Tatár Jánosné, intézményvezető, a pályázat projektmenedzsere köszöntötte a 

jelenlévőket, majd bemutatta a Kádas György EGYMI-ben folyó szerteágazó, sokrétű 

szakmai munkát, illetve a projekten belül megvalósult, illetve a célcsoportok számára 

tervezett feladatokat, programokat. 

 

Az intézmény és a pályázat bemutatását követően Pirók Marianna, intézményegység-

vezető, a pályázat Kommunikációs és PR csoport vezetője bemutatta a súlyosan, 

halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelés-oktatását, kitért a helyi 

sajátosságokra. Részletesen bemutatta a 2017/2018-as tanévtől alkalmazott 

projektmódszer jellemzőit, szakmai tartalmát. Elmondta, hogy kezdetben kilenc, majd a 

2020/2021-es tanévtől tíz témakör köré épül a projekttervezés, a projektek szakmai 

megvalósítása. A helyi sajátosságoknak megfelelően a karcagi és a kisújszállási fejlesztő 

iskolai csoportokban heti 20 órában, a témakörök fogalmai, feladatai minden tanítási óra, 

foglalkozás tevékenységébe beépülnek. A gyógypedagógusok módszer által biztosítják a 

fogalmak, tevékenységek gyakorlásnak folytonosságát, az ismeretek rögzítését, az 

örömteli tananyagfeldolgozást.  
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A kidolgozott új módszertant a projekten belül kiadványban jelentetjük meg, melyről 

Zsódi Károlyné, gyógypedagógus, a pályázat Terápiás csoportjának vezetője 

beszélt. Bemutatta a terápiás csoport pályázati tevékenységeit, munkáját, vázolta a 

kiadvány tartalmi egységeit. Elmondta, hogy az előszót, ajánlást, a projektmódszer 

általános bemutatását követően az „Őszanyó kincsei” projekten belül éves tervet, heti 

tervet, foglalkozás tervezeteket, szakmai ajánlást teszünk közzé az érdeklődők számára. 

A módszertani bemutatásban megjelennek az alkalmazott speciális, sérülésspecifikus 

fejlesztő eszközök alkalmazásának lehetőségei, a projektbe épülő versek, dalok, mesék 

jegyzéke, elérhetőségei is. 

 

A fejlesztő nevelés-oktatásban alkalmazott további jó módszerek bemutatását is 

kiadványban rendszerezzük, mutatjuk be. Erről Szőke Andrea, gyógypedagógus, a 

pályázat Érzékelés-észlelés fejlesztő csoportjának vezetője beszélt. Ezt a 

kiadványt is elsősorban súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulókkal foglalkozó 

gyógypedagógusoknak, mozgásfejlesztő szakembereknek ajánljuk. A csoportvezető 

vázolta a kiadvány tartalmát, bemutatta az öt szakmai területet, fejezetet: a 

bázisterápia, az etetésterápia, az élménykert, a Snoezelen szoba terápiás lehetőségeinek 

gyakorlati alkalmazását intézményünkben. Beszámolója végén említette, hogy 

kitekintésként a hangtál terápiáról is olvashatnak a kiadványban az érdeklődő 

szakemberek. 

 

Az online szakmai konferencia végén a jelenlévők kérdést tehettek fel az elhangzottakkal 

kapcsolatosan, illetve megoszthatták észrevételeiket, véleményüket. 
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