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János
A

Általános

pedagógiai

Iskola
kultúra

és

Alapfokú

korszerűsítését

támogató pályázat keretében 3 pedagógus szerzett új diplomát. A
továbbképzések célja olyan szakemberek képzése, akik az alapképzésben
megszerzett kompetenciákra építve, elméletileg megalapozott ismeretek,
készségek és képességek birtokába jutnak.

Tájékoztató a TÁMOP - 3.1.5.-09/A-2-2010-0087 számú
pályázatáról

2010. május 31-én a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény megnyerte az Új Magyarország Fejlesztési
terv (ÚMFT) által meghirdetett pedagógusképzési projektet, amelynek
összege 9.560.932.-Ft.
A képzésben három pedagógus vett részt.
Gárdonyi Anikó a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere
János

karán

a

Gyermekkor

mozgásfejlesztését

segítő

szakirányú

végzettséget szerezett két félév alatt. A szakirányú továbbképzés célja
olyan

szakemberek

képzése,

akik

az

alapképzésben

megszerzett

kompetenciákra építve, elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és
képességek

birtokába

jutva-

alkalmasak

a

3-12

éves

egészséges

gyermekek optimális mozgásfejlesztésének biztosítására,
- alkalmasak a könnyített és gyógytestnevelést igénybe vevők
foglalkozásainak szervezésére,
- rendelkezzenek megfelelő áttekintéssel a mozgásterápiákról.
Pap Zoltánné a Kodolányi János Főiskolán Az inkluzív nevelés tanára
mesterképzést

teljesítette

három

félév

alatt.

A

képzés

célja

olyan

pedagógusok képzése, akik elméleti, módszertani és gyakorlati tudásuk
birtokában
gyermekek,

készek

és

tanulók

képesek
befogadó

a

különleges

nevelésére,

gondozásra
differenciált

jogosult
csoportos

foglalkoztatására többségi keretek között, együttműködésre a segítő
szakmák képviselőivel és a szülőkkel.
Pusztayné Nemes Beáta szintén a Kodolányi János Főiskolán szerezett
Pedagógus

Szakvizsgát,

valamint

inkluzív

nevelés

specializációval

mesterképzés diplomát, négy félév alatt. A szakirányú továbbképzési
szakképzés célja a pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti
és gyakorlati ismeretek megerősítése, elmélyítése, a legújabb ismeretekkel
történő megújítása.
Sellei
Iskolában”

Abigél
pályázat

a

„Pedagógusképzés
projektmenedzsere

a
két

Pilinszky

János

alkalommal

Általános

vett

részt

Monitoring Információs Napon. Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit
Kft. szervezésében, amelyen a projekttel kapcsolatos szakmai és gazdasági
tájékoztatásban részesült.
A pedagógiai kultúra korszerűsítését támogató pályázat zárása 2012.
szeptember 27.

Interjú Gárdonyi Anikóval, a TÁMOP - 3.1.5.-09/A-2-20100087 számú pályázatban résztvevő pedagógussal

2010. május 31-én a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény megnyerte az Új Magyarország Fejlesztési terv
(ÚMFT) által meghirdetett pedagógusképzési projektet, melynek keretében
három pedagógus számára nyílt lehetőség újabb diploma megszerzésére.
Gárdonyi Anikó a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János
karán a Gyermekkor mozgásfejlesztését segítő szakirányú végzettséget
szerezett, erről a képzésről kérdeztük őt.
Anikó, hogy kerültél az új diploma megszerzését támogató pályázatba?
- Egyik kollégám vett volna részt a pályázatban, de ő sajnos nem
tudta teljesíteni a pályázati feltételeket, így adódott a lehetőség az
újabb diploma megszerzésére.
Miért pont a gyermekkor mozgásfejlesztését segítő képzést választottad?
- Ez

a

képzés

kiegészítette

a

korábbi

gyógypedagógiai

tanulmányaimat. Évről évre azt tapasztalom, hogy egyre több olyan
tanulónk van, akinek tanulási problémája van, és ez a gyermekkorban
kimaradt

vagy megkésett mozgásfejlődéséből adódik.

Talán

az

újonnan megismert módszerekkel hatékonyabb segítséget tudunk
nekik nyújtani.
Tudnál mondani egy példát az effajta esetekre?
- A nevelési tanácsadó által kiadott szakvéleményekben sokszor
szerepel, hogy a mozgásfejlődésből kimaradt a kúszás- mászás
szakasza.

Ez

oka

lehet

például

a

diszlexia

és

diszgráfia

kialakulásának. Az itt tanult módszerek segítségével ez bizonyos
mértékben korrigálható.
Miben nyújtott segítséget a pályázat?
- Órakedvezményt kaptam, valamint a képzésemmel kapcsolatos
költségeket teljes mértékben megtérítette.

Három gyermeked mellett hogy sikerült zökkenőmentesen megoldanod a
hetenkénti iskolába járást és a vizsgákra való felkészülést?
-

Természetesen

családi

összefogással.

Gyermekeim

nagyon

önállóak, így a tanulásban sem volt probléma.
Köszönjük, hogy válaszoltál kérdéseinkre, kívánjuk, hogy a megszerzett
tudást sikerrel kamatoztasd a munkád során!

