PÁLYÁZÓ FELADATAI

A TEVÉKENYSÉGBE
BEVONT PARTNEREK
FELADATAI

Tevékenység I.
PROJEKTIRÁNYÍTÁS
Projektmenedzsment tevékenységei

Tevékenység II.
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA
Szakmai vezetők felkészítése
Hogyan váljunk EGYMI-vé – tréning/továbbképzés
Együttműködések kialakítása, bővítése

Társadalmi szereplők bevonása

TÁMOP 3.1.1 TÁMOP 3.2.2.
Kapcsolattartás, együttműködés a régiós hálózattal és a kiemelt
projekt kedvezményezettjeivel

Szolgáltató:
ÉLTES EGYMI Pécs
Az eddigi együttműködők
igényeinek feltérképezése,
új partnerek bevonása
Kapcsolat felvétele civil
szervezetekkel
Kórháziskola Alapítvány
Szülői szervezetek
Védőnői hálózat
Gyermekjóléti és
Családsegítő szolgálat
Educatio Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft
Dél-dunántúli Regionális
Közoktatási Hálózat
Koordinációs Központ

Tevékenység II.
INKLUZÍV PEDAGÓGIAI GYAKORLAT KIALAKÍTÁSA
Intézményközi szakmai napok

1. Szakmai nap az intervenció jegyében
- Felkészítés a preventív óvodai program adaptálására
- A korai intervenció lehetőségeinek megismerése

2. Szakmai nap az integráció jegyében
- Az általános iskolák pedagógusinak felkészítése az inkluzív nevelésre
- A középiskolai pedagógusok felkészítése az sni tanulók
befogadására,
integrált oktatására
3. Szakmai nap a kórháziskola jegyében
- A krónikus beteg gyermekek visszaintegrálása az anya iskolába
- Az anyaiskolában tanító pedagógusok felkészítése a tartósan kórházi
kezelés alatt álló tanulók vissza fogadására
Tapasztalatcserék, nyílt napok, bemutató órák
Részvétel az intézmények nyílt napjain
Egymástól való tanulás:
Az óvodapedagógusok, általános iskolai és középiskolai
pedagógusok részvétele az EGYMI óvodájának, általános iskolájának
és speciális szakiskoláinak tanóráin

A szakmai napon
résztvevők:
Óvodapedagógusok
Korai fejlesztésben
érintett pedagógusok
Fejlesztő felkészítésben
érintett pedagógusok
Védőnői hálózat
Családsegítő szolgálat
kollégái
A szakmai napon
résztvevők:
Általános iskolai
pedagógusok
Középiskolai tanárok
érintett pedagógusok
Gyógypedagógusok
Mentor tanárok
A szakmai napon
résztvevők:
Kórházpedagógusok
Általános és
középiskolai iskolai
pedagógusok
Mentor tanárok
Az utazó gyógypedagógusok
részvétele a többségi
intézmények tanóráin,
foglalkozásain

Kistérségi műhelymunkák
Pedagógiai műhelymunka öt csoportban 4-4 alkalommal
A műhelyek munkája tematikus tervezés alapján, a partnerek
igényei szerint kerül összeállításra
8-10 fő / műhely

Az intézmények
pedagógusai csatlakoznak
egy-egy pedagógiai műhely
munkájához.
A logopédiai műhely
vezetését a kistérségi ped.
szakszolgálat gyp-a irányítja
4. Műhely:
5. Műhely:
Közép iskolai utazó
Kistérségi
gyógypedagógiai
logopédiai
műhely
műhely

1. Műhely:
2. Műhely:
3. Műhely:
Korai fejlesztő;
Óvodai utazó
Általános iskolai
Fejlesztő felkészítő
gyógypedagógiai
utazó
autizmus terápiás
műhely
gyógypedagógiai
műhely
műhely
Jó gyakorlatok átvétele, beépítése a pedagógiai gyakorlatba
1.
Iskola-óvoda átmenetét segítő program
2.
Egyéni fejlesztési tervek egymásra épülése
3.
Hatékony együttnevelés korszerű módszerek, eszközök,
eljárások alkalmazásával
4.
Kompetencia alapú oktatás sni tanulók fejlesztésében
5.
Középiskolai utazó gyógypedagógiai tevékenység
6.
Tanulásban akadályozott fiatalok pályaorientációs programja
Óvoda-iskola átmenetet segítő program
Óvoda nagycsoportok szűrése, fejlesztési tervek kidolgozása,
fejlesztési program koordinálása, eredmények mérése
Nevelési Tanácsadó szakembereinek segítségével iskolára
valófelkészülés
Utazó gyógypedagógiai szolgáltatás kiépítése
Óvodai utazógyógypedagógiai
ellátás bővítése

Általános iskolai utazógyógypedagógiai
ellátás bővítése

Közép iskolai
utazógyógypedagógiai
ellátás kialakítása

Nevelési Tanácsadó szolgáltatásai
Iskolaérettségi vizsgálatok
BTM (beilleszkedési, tanulási, magatartási) nehézséggel küzdő
tanulók vizsgálata
A fejlesztés ellenőrzése
Felkészülés az iskolapszichológusi feladatok ellátása
Kórházpedagógiai tevékenység támogatása
Rendhagyó osztályfőnöki órák
a krónikus beteg gyerekeket
visszafogadó iskolai osztályokban

Kiadvány
a kórháziskola
tevékenységének
bemutatására

EGYMI Standard adaptációja
Az intézmény minőség irányítási csoportja adaptálja az EGYMI
standardot,
beépítésre kerül a mindennapi pedagógiai gyakorlatba és az
intézmény dokumentumaiba

Szolgáltató:
ÉLTES EGYMI Pécs
ÉLTES EGYMI Pécs
BKM EGYMI Kiskőrös
Bárczi EGYMI Kaposvár
ÉLTES EGYMI Pécs
ÉLTES EGYMI Pécs
Óvoda pedagógusok –
fejlesztő szakemberek
együttműködése
Együttműködési
szerződések kötése a
szolgáltatást igénybe vevő
intézményekkel
Utazó tanári modellben
pedagógusok –
gypedagógusok
együttműködése
Vizsgálati kérelmek jelzése
Fejlesztések a NT javaslatai
alapján
Együttműködés az
ellenőrzésben
Igények felmérése
Korház-iskola Alapítvány
mintaprogramjában való
részvétel-országos szintű
program
Érintett intézmények
pedagógusai
Érintett egészségügyi
intézmények (POTE
Gyermekklinikája Pécs)
Partneri igények jelzése

Tevékenység III.
TOVÁBBKÉPZÉSEK
Együttnevelést támogató pedagógusképzések
1. Integrációra érzékenyítő képzés óvodapedagógusoknak
2. Integrációra érzékenyítő képzés ált iskolai pedagógusoknak
3. Integrációra érzékenyítő képzés középiskolai tanároknak
4. Pedagógiai módszertani képzések
(AIO, Diszkalkulia)

Szolgáltató:
BPSzSzSzK Pécs
Az együttműködő
intézmények pedagógusai
vesznek részt a képzéseken
Az együttnevelésben
résztvevő gyp-ok

Utazó gyógypedagógusok felkészítése
Utazó-gyógypedagógusi kompetenciák
- továbbképzés az intézmény utazó-gyógypedagógusai számára

Szolgáltató:
Prizma EGYMI Bp
A kistérségi Ped Szakszolg.
gypedagógusai részvételével

Korai intervenciós terápiás képzések
A pedagógiai szakszolgálat gyógypedagógusainak:
Komplex képzés a pedagógiai szakszolgálatoknál
Sindelar terápia
Zeneterápia
Hidroterápiás Rehabilitáció
Szenzoros integrációs terápia
Autizmus terápia

Tevékenység IV.
INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ KIDOLGOZÁSA
Jó gyakorlatok és saját továbbképzési programok
kidolgozása:
IKT alkalmazása a tanulásban akadályozott tanulók oktatásában
IKT alkalmazása a fejlesztő és habilitációs tevékenységben
Konfliktuskezelő és mentálhigiénés technikák beépítése a
pedagógiai munkába
Projekttémák az értelmileg akadályozott tanulók oktatásában

A pályázatot követően az
együttműködő intézmények
számára képzések
biztosítása

Tevékenység V.
ESZKÖZBESZERZÉS
Eszközök beszerzése
Korrektív, kompenzáló speciális eszközök beszerzése
Hely- és helyzetváltoztató eszközök beszerzése
Speciális fejlesztő eszközök beszerzése
Speciális taneszközök beszerzése
Speciális IKT eszközök beszerzése
Speciális eszközök kölcsönzésére protokollok kialakítása
Korrektív, kompenzáló speciális eszközök
Hely- és helyzetváltoztató eszközök
Speciális fejlesztő eszközök
Speciális IKT eszközök kölcsönzésére vonatkozóan
Speciális eszközök használatát támogató szolgáltatások
kialakítása
Használati útmutatók
Tájékoztatók, bemutató tartása
Bemutató DVD film
Kölcsönzés
Helyszíni telepítés, beüzemelés,
karbantartás

A partnerek igényeinek
figyelembe vétele

A kölcsönzési protokoll
megismerése

A szolgáltatás ingyenes
igénybe vétele az
együttműködő intézmények,
szülők, civil szerv. számára

Tevékenység VI.
TÁRSADALMI SZEREPLŐK BEVONÁSA, FELKÉSZÍTÉSE
Társadalmi szereplők felkészítése
Képzés: Attitűdformáló tréning az együttnevelésben dolgozó
szakemberek és segítők részére
Szolgáltatások kialakítása:
Szülői tanácsadás
Szülőklubok
Szülői tréningek
Nyílt tanítási napok, fogadóóra
Esetmegbeszélések - Szupervízió
Tájékoztató kiadvány

Speciális eszközök használatára felkészítés
A kikölcsönzött, intézményeknek, szülőknek használatra átadott
eszköz(ök) használatára vonatkozóan

Szolgáltató:
Prizma EGYMI Bp
Korai intervencióban
érintett
Tartósan beteg
gyermekek ellátásában
érintett
Súlyosan és
halmozottan fogyatékos,
értelmileg akadályozott
gyermekek nevelésében
érintett
Képzésen való részvétel
Az eszköz megfelelő
használatának megismerése

