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Beszámoló a zárórendezvényről  

 

IDŐPONT: 2022.09.14. 

HELYSZÍN:  

Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ 

7400 Kaposvár, Béke utca 47. 

A RENDEZVÉNY CÉLJA: a projekt nyilvánosságának biztosításával széles körben mutatja 

be záró konferencián a projekt valamennyi eredményét.  

 

JELENLEVŐK LÉTSZÁMA:  

111fő, ebből  13 fő tanuló súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermek és fiatal, 3 fő szülő, 15 

fő pedagógus, 2  fő gyógytornász,1 fő HRG-s szakember, 8 fő nevelő - oktató munkát segítő 

szakember,16 fő gondozó, 53 fő egyéb kategóriába sorolható ember vett részt a programon. 

Szeptember 14 .-én került sor a záró rendezvényre mely során figyelembe vettük és 

kihasználtuk az időjárás adta kedvező lehetőségeket. 

A záró rendezvény helyszíneit a Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központba 

alakítottuk ki. Rendezvény egyes elemeit az udvaron és a tornateremben tartottuk meg. 

Az udvaron volt a megnyitó, a gyermekműsor, a fotókiállítás és az ebéd. A tornateremben 

lehetett megtekinteni a filmeket, az előadásokat és a kerekasztal megbeszélést. A program 

zárására szintén az udvaron került sor.  

Dr. Hegedüs-Beleznai Csilla projektmenedzser/moderátor köszöntője után került sor a projekt 

képviselőjének megnyitó beszédére Dr. Hegedüs-Lajos személyében .Ezt követte a súlyosan-

halmozottan fogyatékos tanulók  és segítőik Őszi hangok című műsora. Délelőtt folyamán sor 

került a sajtótájékoztatóra, ahol a projekt képviselője, szakmai vezetője és a projektmenedzser 

nyilatkozott a helyi tv-nek és sajtónak. A program résztvevői között csoportokat alakítottunk 

ki és forgórendszerszerűen lehetett referencia filmeket 

nézni, előadást hallgatni és fotókiállítást megtekinteni 

valamint szakmai tapasztalatokat megbeszélni. 3  

referencia film kerül levetítésre. Az előadások 

összefoglalták a projekt időszakban megvalósított 
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tevékenységeket, rendezvényeket, beszerzett eszközöket, képzéseket a kiadott 

dokumentumokat. A kiadott módszertani könyvek köteteiről részletes előadásokat hallhattak 

az érdeklődők, hogy kiknek, miért segítettek a kiadványok.  

Az udvaron létrehozott fotókiállítás során, a projekt pillanatképeit t mutatta be.    

13 óra és 14 óra között került sor ebédre. Ebéd után folytatódtak a programok. 

A nap zárására 16 órakor került sor. 

 

A RENDEZVÉNY EREDMÉNYE: 

 Rendezvény résztvevői: 111 fő. 

 A projekt segítségével magvalósuló elemek bemutatása 

 Sajtónyilvánosság 

 Szakemberek közötti kapcsolat erősítése 

 Társadalmi elfogadás segítése 

 

 

 

Szakmai beszámolót készítette: 

 

Dr.Hegedüs- Beleznai Csilla 

gyógypedagógus/moderátor  


