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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Szakmai műhelymunka (online) – Projektmódszer bemutatása 

 

 

 

Projektazonosító: EFOP-3.1.6-16-2017-00043 

Időpont: 2021. május 04. 

 

Beszámoló az elvégzett tevékenységekről: 

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

keretében 2021. május 04-én, online szakmai műhelymunkát 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, a Kalocsai Nebuló EGYMI szakemberei. A rendezvényt Google 

Meet platformon keresztül valósítottuk meg 15 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 a karcagi Zöldfa u. 48. szám alatt 

működő fejlesztő nevelés-oktatás szakmai munkájáról Oláh Katalin, 

gyógypedagógus, Némethné Szopkó Mária, konduktor és Gyurkóné Kiss Anikó, 

gyógypedagógus tartott előadást.  Ezt követően a kisújszállási 

székhelyintézményben működő fejlesztő iskolai csoport munkáját mutatta be 

Szőke Ágnes Andrea, osztályfőnök és Dr. Kuiné Nagy Borbála, konduktor.  
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A 2018/2019-es tanévtől átdolgozott projektmódszer alkalmazásáról Pirók Marianna, 

intézményegység-vezető számolt be részletesen. Elmondta, hogy kezdetben kilenc, majd 

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

megvalósítása. 

 

A Kádas György EGYMI szakmai munkájának bemutatását a Kalocsai Nebuló EGYMI 

bemutatkozása követte Szabó Nikolett intézményegység-vezető prezentálásával.  

A szakmai műhelymunkát kötetlen beszélgetéssel zártuk. Mindkét intézmény esetében 

elmondható, hogy az egyéni képességekhez igazodó, változatos tevékenységek 

alkalmazásával az örömteli, élményközpontú tananyagfeldolgozás az elsődleges a 

súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelésében, oktatásában. 

 

 

        

Pirók Marianna 

     a Kommunikációs és PR team vezetője 
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