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Az elõadások idején a gyerekek aktívan tevékenykedhettek. Volt
zacskóbáb készítés, gyurmázás, rajzolás, ragasztás, színezés. Ezen kívül a
mozgékonyabbak akadálypályán ügyesedhettek, és kimehettek a Korai
Fejlesztõ Központ udvarára, ahol volt motorozás, biciklizés, futkározás,
ugrándozás. Azt hiszem, hogy mindenki jól érezte magát. 

Köszönet az ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztõ
Módszertani Központ vezetõjének, és munkatársainak, hogy segítették a
szülõtalálkozó megszervezését, és helyiséget, teret biztosítottak a rendez-
vénynek, a fõiskolai hallgatóknak áldozatos munkájukért, valamint az
elõadóknak, hogy tartalmat adtak a napnak. 

Fejes Gabriella - Pálfi Zoltán

Sajátos nevelési igényûek nevelése-
oktatása szakterület
Fõvárosi SNI Gyermekek Óvodai Fejlesztése
Szakmai Mûhely alakuló találkozójáról

A Fõvárosi Pedagógiai  és Pályaválasztási és Tanácsadó Intézet (Budapest
1088  Vas u. 10.) szervezésében a sajátos nevelési igényûek nevelése-oktatása
szakterületen  Fõvárosi SNI Gyermekek  Óvodai Fejlesztése Szakmai Mû-
hely alakult 2008.januárjában.

Az újonnan alakuló szakmai mûhely célja, hogy az óvodás korú SNI
gyermekek fejlesztését ellátó intézmények, szakemberek fóruma legyen,
hozzájáruljon a tapasztalatok megosztásához, a szakmai kérdéskörök közös
elemzéséhez, valmint lehetõvé tegye a gyakorlati eredmények bemutatását.

A munkába 17 óvoda kapcsolódott be, többségük szegregáltan látja el fel-
adatait, de két intézmény integráltan fejleszt akadályozott óvodás korú gyer-
mekeket.

A mûhelyfoglalkozásokban szakmai bemutatókat tervezünk megbeszélé-
sekkel, valamint egy-egy felmerült kérdéskörben elméleti fórumot, ötletbör-
zét, tapasztalatcserét.

Elsõként a mérés-értékelés, a dokumentáció, a nevelési programok prob-
lémaköre merült fel a beszélgetésekben. Az integrált óvodákban a logopédiai
fejlesztés, a gyermekvédelmi feladatok, a szülõkkel való kommunikáció ne-
hézségei fogalmazódtak meg.
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Április hónapban a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készség-
fejlesztõ Speciális Szakiskola óvodai csoportjaiban nyerhettünk tapaszta-
latokat egy autista és egy tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekeket
fejlesztõ valamint egy Rett-szindrómás csoportban. A foglalkozásokat követõ
megbeszélés igazi szakmai fórummá alakult, melyen érintettük az elért
eredményeinket, megvitathattuk közös problémáinkat, kérdéseinket.

Májusban a dokumentáció és a mérés-értékelés aktuális témakörében ter-
vezünk mûhelybeszélgetést. 

A munkaközösség jövõ évre tervezett programja is elkészült. 
Érdeklõdõ, munkaközösségünkbe bekapcsolódni kívánó óvodák, szak-

emberek jelentkezését a ritahor@gmail.com címen várjuk.

Budapest, 2008. április 16.     
Pál-Horváth Rita 
gyógypedagógus

FPPTI szaktanácsadó

Tudósítás

A Speciális Szakiskolák Országos Egyesületének támogatásával a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a
Földmûvelõdésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az Oktatási
Minisztérium megbízásából a 2007/2008. tanévi Szakma Kiváló Tanulója
Versenyt a speciális szakképzésben résztvevõ tanulók részére szegedi József
Attila Általános Iskola és Szakiskola rendezte 2008. április 2-4-én.

A bõrtárgykészítõ (21 5272 01), kerékpárszerelõ (31 5237 001),
varrómunkás (31 5276 03) szakmákat tanuló, utolsó évfolyamra járó tanulók
mérték össze a tudásukat az országos versenyen. 

A gyakorlati, írásbeli és szóbeli feladatok megoldása után azok a diákok
mentesülnek a tanév végi szakmai vizsgákon az egyes vizsgarészek teljesítése
alól, akik az országos versenyen minimum 60%-os eredményességet értek el
valamely területen. Több olyan diák is volt, aki mind a három területen - a
gyakorlati, az írásbeli és a szóbeli mentességet is kivívta. 

Az elsõ három helyezett és a szakoktatója mind a három szakmában
értékes díjakat vehetett át, de különdíjak is kiosztásra kerültek a legprecízebb,
legötletesebb megoldásokat nyújtóknak.


