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1. A rendezvény, programelem előkésztésének bemutatása.
A programelem előkészítése kapcsán először telefonon vettük fel a kapcsolatot a
Miskolci EGYMI vezetőjével, majd e-mailben is egyeztettük az időpontot.
Telefonbeszélgetésben előzetesen tájékoztattak bennünket a várható programról.
Az előzetes tervek alapján intézményünk mikrobuszával utaztunk volna Miskolcra, de
sajnos a mikrobuszra azon a napon más program keretében is szükség volt, ezért
személyautóval közlekedtünk.
Az érkezésünk előtt telefonon jeleztük, hogy pontosan mikor fogunk megérkezni.
2. A rendezvény szakmai megvalósulása.
Érkezésünkkor az intézményvezető asszony fogadott bennünket. Elmesélte az
intézmény történetét, jelenét és terveiket a jövőre. Ezek után egy rövid összefoglalót
hallgathattunk meg a fejlesztő iskola kialakulásáról és jelenéről a Miskolci EGYMI
vonatkozásában Borza Barbara gyógypedagógus kolléganőtől.
Az előadásokat követően körbesétáltunk az intézményben, betekintést nyújtottak az
ott folyó munkáról, a tantermek kialakításnak módjáról, eszközeiről.
Délután egy igen érdekes és hasznos előadást hallgathattunk meg melyet a Miskolci
kórház gyermekosztályának vezető főorvos asszonya tartott a súlyosan halmozottan
sérült gyermekek egészségügyi ellátásáról, illetve a különböző kórképek
kialakulásának előzményeiről.
Kérésünkre beszámolt arról is, hogy az iskola azon tanulói számára, akik folyamatos
kórházi kezelésre szorulnak egészségügyi állapotuk miatt, kórházi keretek között is
biztosítják az oktatás lehetőségét. A fejlesztő iskola pedagógusai a kórteremben
látják el utazótanári teendőiket a gyermekekkel.
Az előadás után volt módunk még egy rövidebb szakmai beszélgetésre. Itt tehettük
fel további gyakorlati kérdéseinket. A kollégák munkabeosztásáról, az
osztálylétszámokról,
illetve
a
fejlesztő
nevelés-oktatásban
használatos
nyomtatványok használatáról érdeklődtünk, mely kérdéseinkre mindenre kiterjedő,
kimerítő válaszokat kaptunk. Az első látogatás nagyon hasznosnak bizonyult.
Nagyon sok új információt kaptunk a fejlesztő iskolával kapcsolatosan.
3. A rendezvény értékelése. A kollégák visszajelzései alapján a tapasztalatcsere
nagyon hasznos volt, sok új ismeretet szereztek a fejlesztő iskola működésével
kapcsolatosan, melyeket a fejlesztő iskolánk beindítása és fenntartása során tudunk
majd hasznosítani.
Előzetes félelmeinket eloszlatták a látottak, nyugodt, szeretetteljes környezetben
figyelhettük meg a színvonalas szakmai munkát. A kollégák maximálisan
elkötelezettek a súlyosan halmozottan sérült gyermekek fejlesztése iránt, a
mindennapok apró trükkjeit látva kevésbé tűnik kivitelezhetetlennek az új feladat
beindítása iskolánkban.
Nagyon várjuk a következő látogatást, amikor konkrét eseteket látva fel tudjuk tenni a
gyermekek gondozásával, nevelésével kapcsolatos kérdéseinket.

