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1. Bázisintézményi célok  

o Ismerje meg minden érdeklődő szakember, szülő az intézményünkben folyó 

gyógypedagógiai nevelő-oktató munkát, speciális módszereinket, 

tanulásszervezési eljárásainkat 

o Tudjuk az együttnevelés megvalósítását hatékonyan segíteni 

o A sajátos nevelési igényű, tanulásban, értelmileg akadályozott, autizmussal élő 

tanulók elfogadásának segítése  

o A többségi pedagógusok szakmai munkájának támogatása, műhelymunka 

keretében esetmegbeszélésekkel, módszertani és taneszköz ajánlásokkal, 

work shopokkal, előadásokkal 

2. A bázisintézményi feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek 

Személyi feltételek:  

o intézményünk gyógypedagógusai, konduktorai, óvodapedagógusai, 

pedagógusai 

Tárgyi feltételek  

o Az előadások, nevelési értekezletek helyszíne a kisújszállási 

székhelyintézményben és a karcagi tagintézményben található ebédlő, 

klubszoba, aula, amelyek befogadóképessége -a tűzvédelmi szabályzat előírása 

alapján- a székhelyintézményben 75 főnek, a tagintézményben 85 fő részére 

alkalmas.  

o A székhelyintézmény Kossuth utcai épületében klubszobával rendelkezünk, 

ahol eszközbemutatókat, belső műhelymunkákat tudunk tartani. 

o A székhelyintézmény és tagintézmény tanári szobái, tantermei bemutató órák 

és kisebb létszámú tréningek megtartására alkalmasak.  
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3. Megosztani kívánt jó gyakorlat, innováció, módszertani modellek  

I. „Együtt az EGYMI-ben” jó gyakorlat 

 Nyílt tanítási hetek szervezése intézményi szinten 

Cél: A nyílt tanítási hetek alkalmával az érdeklődők nyerjenek betekintést, hogyan 

történik gyógypedagógiai intézményünkben a többszintű differenciálás a Pedagógiai 

Oktatási Központ által megadott témakörhöz igazodva. 

o Ismerjék meg az érdeklődők hogyan folyik a tevékenységközpontú, több 

érzékszerv együttes bevonásával a sajátos nevelési igényű gyermekek tanórai 

és pedagógiai célú rehabilitációs fejlesztése. 

o Tapasztalják meg az érdeklődők az autizmussal élő gyermekek/tanulók 

specifikus fejlesztő módszereit. 

 Szakmai műhelymunka szervezése 

A többségi pedagógusok szakmai munkájának támogatása, műhelymunka keretében 

esetmegbeszélésekkel, módszertani és taneszköz ajánlásokkal. 

 Speciális eszközkölcsönző működtetése 

Kikölcsönözhető speciális eszközeink a látás-, hallás-, értelmi-, beszéd-, 

mozgásfogyatékosság, autizmus spektrumzavar, súlyosan, halmozottan 

fogyatékos gyermekek, tanulók számára nyújtanak segítséget.  

II. MÁS-NAP rendezvény  

Célja: A fogyatékos gyermekek, tanulók, felnőttek társadalmi elfogadásának, 

beilleszkedésének segítése, a másság értékeinek bemutatása, szemléletformálás.  

Célcsoport: a szegregált keretek között és az együttnevelésben tanuló SNI 

gyermekek/tanulók, gyógypedagógusok, együttnevelő pedagógusok, szülők. 

Cél: Érzékenyítés, szemléletformálás. Az SNI gyermekek, tanulók fiatalok 

elfogadásának, esélyegyenlőségének segítése. 
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1. A tervezett bázisintézményi feladatok időrendben Székhelyintézmény szervezésében 

Időp. Feladat/ 

téma* 

 

Felelős Intézményi 

munkatársak 

Munkaforma Szükséges 

eszközök, anyagok 

Helyszín, max. 

létszám 

Célcsoport 

2022. 

10. 18. 

Nyílt tanítási óra, 

bemutató foglalkozás/ 

A tanulói motiváció 

fejlesztése a 

tanulásban 

akadályozott tanulók 

osztályaiban – 

közvetlen 

tapasztalatszerzés, 

kísérletezés által 

Pirók Marianna Ferencz 

Annamária 

bemutató 

foglalkozás 

(jelenléti) 

kísérletezéshez 

használt eszközök, 

demonstrációs 

tárgyak, eszközök 

Kisújszállás, 

Bajcsy-Zs. u. 

37. Kisújszállás, 

Bajcsy-Zs. u. 

37. (10 fő) 

Gyógypedagógusok, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

2022. 

10. 18. 

Nyílt tanítási óra, 

bemutató 

foglalkozás/Készségek

, képességek 

kibontakoztatása a 

tanulásban 

akadályozott tanulók 

osztályaiban – 

állatasszisztált 

terápiák által 

Pirók Marianna Ariné Szarka 

Szilvia 

Igriczi Edit 

bemutató 

foglalkozás 

(jelenléti) 

terápiás eszközök Kisújszállás, 

Bajcsy-Zs. u. 

37. (10 fő) 

Gyógypedagógusok, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek, szülők 

2022. 

10. 18. 

Tanulói motiváció és 

szociális készség 

fejlesztése tanulásban 

akadályozott, 1-2. 

osztályos tanulók 

testnevelés óráján 

Pirók Marianna Szőke Ágnes 

Andrea 

bemutató 

foglalkozás 

(jelenléti) 

mozgásfejlesztő 

eszközök 

Kisújszállás, 

Bajcsy-Zs. u. 

37. (10 fő) 

Testnevelők, 

gyógypedagógusok 

2022. 

10. 19.  

Jó gyakorlat 

bemutatása/A tanulói 

motiváció, készségek 

és képességek 

Pirók Marianna 

 

Pirók Marianna 

Gyurkóné Kiss 

Anikó 

előadás bemutató videó, 

prezentáció 

online felület 

(nincs 

létszámkorlát) 

Gyógypedagógusok, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek, szülők 
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fejlesztése   

projektmódszerrel a 

fejlesztő nevelés-

oktatásban 

2023. 

04. 17. 

Autizmus specifikus 

eszközök bemutatója a 

karcagi MÁS-NAP 

rendezvényen belül 

 

Pirók Marianna, 

Lajtos Ákos 

Barta Mária 

Ráczné Ari Erika 

eszközbemutató sérülésspecifikus, 

adaptált fejlesztő 

eszközök 

Városi 

Sportcsarnok 

Karcag, Kálvin 

u. 6.  

Többségi pedagógusok, 

gyógypedagógusok, 

együttnevelést segítő 

pedagógusok, pedagógiai 

asszisztensek, 

gyógypedagógusok, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek, szülők 

2023. 

04. 24. 

Környezettudatosságra 

nevelés az integráló 

általános iskolákban 

az utazó 

gyógypedagógusok 

rehabilitációs 

foglalkozásain 

Papp Anikó Markótné Molnár 

Borbála 

Markót Imre 

bemutató 

óra/foglalkozás 

(jelenléti) 

sérülésspecifikus 

fejlesztő eszközök, 

IKT-eszközök 

Fegyverneki 

Móra Ferenc 

Általános 

Iskola, 5231 

Fegyvernek, 

Szent Erzsébet 

út 31. (10 fő) 

Többségi pedagógusok, 

gyógypedagógusok, 

együttnevelést segítő 

pedagógusok 

2023. 

04. 26. 

Nyílt tanítási órák a 

fenntarthatóság 

jegyében, környezeti 

nevelés szerepe az 

értelmileg 

akadályozott tanulók 

csoportjaiban 

Pirók Marianna Zsódi Károlyné 

Szőke Andrea 

bemutató 

óra/foglalkozás 

(jelenléti) 

kerti szerszámok, 

növények, 

demonstrációs 

eszközök 

Kisújszállás, 

Bajcsy-Zs. u. 

37., 

Kisújszállás, 

Kossuth Lajos u. 

57. (10 fő) 

Gyógypedagógusok, 

óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek, szülők 

2023. 

04. 26. 

Nyílt tanítási órák a 

fenntarthatóság 

jegyében, környezeti 

nevelés az autizmussal 

élő tanulók 

csoportjaiban - 

a Föld védelme 

Pirók Marianna Barta Mária 

Vincze Erika 

bemutató 

óra/foglalkozás 

(jelenléti) 

demonstrációs 

eszközök, interaktív 

tábla 

Kisújszállás, 

Kossuth Lajos u. 

57. (10 fő) 

Gyógypedagógusok, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek, szülők 
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2023. 

04. 27. 

Fenntarthatósági 

Témahét a Kádas 

György EGYMI-ben – 

ökoiskola szerepe a 

fenntarthatóságban 

Pirók Marianna Igriczi Edit 

Pirók Marianna 

online előadás bemutató videó, 

prezentáció 

online felület 

(nincs 

létszámkorlát) 

Gyógypedagógusok, 

gyógypedagógiai 

asszisztensek, szülők 

2023. 

05. 11. 

MÁS-NAP 

rendezvény – 

jógyakorlat 

bemutatása 

Tatár Jánosné 

Lajtos Ákos 

Pirók Marianna 

 

Zsódi Károlyné 

Barta Mária 

Ráczné Ari Erika 

rendezvény színpad, terápiás 

terek, terápiás 

eszközök 

egyeztetés alatt Többségi pedagógusok, 

együttnevelést segítő 

pedagógusok, 

gyógypedagógusok, 

gyógypedagógiai munkát 

segítők, szülők 

 

2. A tervezett bázisintézményi feladatok időrendben Karcagi Tagintézményünk szervezésében 

Időpont Feladat/ 

téma* 

Felelős Intézményi 

munkatársak 

Munkaforma Szükséges 

eszközök, 

anyagok 

Helyszín, max. 

létszám 

Célcsoport 

2022. 

10. 18. 

Szenzomotoros 

integrációs terápia 

alkalmazása a 

mindennapos testnevelés 

órán 

Ökrösné 

Sajtos 

Anett 

Vincze Dóra bemutató 

óra/foglalkozás 

mozgásfejlesztő 

eszközök 

5300 Karcag, 

Kisújszállási út 

45. (8 fő) 

Gyógypedagógusok, 

többségi pedagógusok 

2022. 

10. 20. 

Kerek kosáralj készítése 

gyűrű fonással - motiválás 

az adott szakmára 

Ökrösné 

Sajtos 

Anett 

Dávid-Kiss Borbála bemutató 

óra/foglalkozás 

kézműves 

eszközök, 

anyagok 

5300 Karcag, 

Kisújszállási út 

45. (8 fő) 

Gyógypedagógusok, 

szakiskolai oktatók, 

szakoktatók, népi 

kézműves szakkör 

vezetők 

2023. 

04. 25.  

 

A Föld „sebeinek 

begyógyítása”, kooperatív 

technikák alkalmazása 

tanulásban akadályozott 

tanulókkal 

Ökrösné 

Sajtos 

Anett 

Nagyné Balogh 

Orsolya 

bemutató 

óra/foglalkozás 

megbeszélés 

alapján 

5300 Karcag, 

Kisújszállási út 

45.  

(8 fő) 

Gyógypedagógusok, 

többségi iskolában 

tanító pedagógusok 
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2023. 

04. 25. 

Bázisintézményi „Jó 

gyakorlat” 

kidolgozása/bemutatása: 

egészségnevelési 

projekthét témakörében. 

Ökrösné 

Sajtos 

Anett 

Jánosi Edit, 

Sándorné Szakácsi 

Ildikó 

online előadás bemutató videó, 

prezentáció 

online felület 

(nincs 

létszámkorlát) 

Gyógypedagógusok, 

többségi iskolában 

tanító pedagógusok 

2023. 

04. 27. 

Esőerdő kincse - a 

csokoládé 

környezettudatos 

felhasználása, táblás 

csokoládé és bonbonok 

készítése 

Szabó 

Csabáné 

Szabó Csabáné szakmai 

gyakorlat 

megbeszélés 

alapján 

5300 Karcag, 

Kisújszállási út 

45.  

(8 fő) 

Szakiskolában tanító 

szakoktatók, technika 

tantárgyat tanítók, 

többségi iskolában 

tanító pedagógusok 



 

8 

 

 


