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Tájékoztató fórum szülők részére 

2021. január 28. 

 

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

keretében 2021. január 28-án, 10 órai kezdettel pályázati tájékoztató fórumot 

tartottunk szülők részére. A fórumon Tatár Jánosné, intézményvezető, a pályázat 

projektmenedzsere köszöntötte a résztvevőket, majd bemutatta a pályázat által 

támogatott részcélterületeket. Előadása a pályázat történeti bemutatásával kezdődött, 

mely 2017-re nyúlik vissza.  

A tájékoztatást képes prezentációval támogatott intézménybemutatás követte, mely 

hangsúlyosan a súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók, illetve az utazó 

gyógypedagógusi hálózat által ellátott, többségi intézményekben tanulók 

nevelésére-oktatására irányult. Tatár Jánosné, projektmenedzser bemutatta a fejlesztő 

nevelés-oktatás 4 feladatellátási helyét, kiemelte a kisújszállási székhelyintézményben és 

a Karcag, Zöldfa u. 48. szám alatt működő fejlesztő iskolai csoportokban folyó pedagógiai 

munka formáit, tevékenységeit. Beszámolójában külön kitért a 2017/2018-as tanévtől 

bevezetésre került projektpedagógiai módszerre, melyet a következő tanévtől, új 

módszertanként intézményi tudásmegosztás, jó gyakorlat adaptációjának 

támogatásaként ajánlunk együttműködési partnerintézményünk számára is. 

Felvázolta az eszközbeszerzés által megvalósult eredményeket, hangsúlyozta a 

fejlesztőeszköz-kölcsönző szerepét, mely szolgáltatás igénybevételét a szülők 

számára is ajánlotta. Fotók segítségével bemutatta a három feladatellátási helyen 

megvalósult fejlesztéseket, a kialakított terápiás szobákat. Kitért a két módszertani 

kiadvány, segédlet előkészületi munkáira is, melyet szintén a szülők figyelmébe 

ajánlott. 

Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat szakmai fejlesztése 

részcélhoz kapcsolódóan bemutatta intézményünk ellátási területét, Jász-Nagykun-

Szolnok megye öt közigazgatási járásában a Karcagi Tankerületi Központ által fenntartott 

többségi intézmények helyszíneit, hangsúlyozta a tanulói létszám folyamatos 

emelkedését.  
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Elmondta, hogy az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózattal jelenleg 18 

településen, 19 köznevelési intézményben segítjük a sajátos nevelési igényű tanulók 

együttnevelését. Pályázati forrásból ezt a feladatellátási területet is sérülésspecifikus, 

tanulást segítő, fejlesztő eszközök beszerzésével és módszertani segédletek, 

differenciált feladatbank készítésével támogatjuk. Érintette a pedagógusok pályázati 

támogatásból megvalósuló specifikus tanfolyamokon, akkreditált továbbképzésen 

való részvételét, mely a szakmai munka eredményességének záloga. 

A szünetet követően – kitekintésként - vázolta a pályázati forrásból megvalósuló 

érzékenyítő programok, rendezvények (Más-nap program, bemutató foglalkozások, 

nyílt tanítási napok), közös szabadidős tevékenységek, táborok, szülősegítő 

programok tervezett időpontját, tevékenységeit. Hangsúlyozta, hogy a programok 

megvalósításának ütemezését jelentősen befolyásolja a jelenlegi járványügyi helyzet, az 

óvintézkedések betartása, amint lehetőségünk lesz, tájékoztatást, meghívót küldünk, 

szeretettel várjuk a szülők jelentkezését, számítunk akítv részvételükre a felsorolt 

programokon. 

A tájékoztató fórum végén a szülők kérdéseket tehettek fel, elmondhatták véleményüket 

a pályázattal kapcsolatosan. A kötetlen beszélgetést követően Tatár Jánosné, 

intézményvezető, projektmenedzser és Ráczné Ari Erika, intézményvezető-helyettes, 

szakmai vezető intézménylátogatásra és a délután 14 órakor kezdődő szülői fórumra 

invitálta az érdeklődő szülőket. 
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