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EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú "Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!” 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki 

Tankerületi Központban c. projekt 

 

Tanulási szokások: a tanulás rendszeressége, tanulási idő, tanulás helyszíne, külső 

feltételek, tanulás sorrendje, szünetek beiktatása, segítség igénylése, a pedagógus szerepe 

a tanulási szokások kialakításában 

- műhelyfoglalkozás – 

(I. negyedév) 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságban 

2019. február 4-én, az EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú "Hinned kell, hogy a 

világ Teveled is ékes! című projekt keretében került sor a „Tantermi fejlesztő játékok 

bemutatója ” című műhelyfoglalkozásra. 

A műhelyfoglalkozás témavezetői Móczáné Tombácz Edit és Makai Beáta voltak.  

A megye iskoláiból számos pedagógus, gyógypedagógus érkezett, hogy a témával 

kapcsolatban együtt gondolkodhassanak, megoszthassák egymással tapasztalataikat, jó 

gyakorlataikat. Számos kérdést, nehézséget fogalmaztak meg, mely a mindennapjaikat érinti, 

s ezekre közösen igyekeztünk megtalálni a megoldásokat és több jó gyakorlatot is hallhattunk. 

A műhelyfoglalkozás két részből tevődött össze, mely elméleti és gyakorlati részekre 

tagolódott. Elsőként a hatékony tanulás feltételrendszeréről beszéltünk, a tanulás sikerét 

meghatározó tényezőkről. Majd a külső és belső feltételek kerültek áttekintésre. A tanulás 

hosszú és rövid távú tervezése is szóba került, ahol a reális, elérhető cél állítástól a haladás 

eredményének mérlegeléséig jutottunk el a megfelelő eszközök és módszerek megválasztása 

mellett.  
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A tanulási szokások kialakításánál átbeszéltük ennek folyamatát, a tanuló aktuális tanulási 

szokásainak feltérképezésétől, a kívánatos viselkedés felismerésén, azonosításán át, és ennek 

integrálását a jártasságok, képességek, készségek közé.  

 

 

Kiemeltük a reális önismeret fontosságát, és önbizalomhiány megszüntetésére is adtunk a 

néhány tippet. Fontosnak tartottuk az időgazdálkodásra és a halogató taktikák elleni ötletek, 

tanácsok megosztását is. A szakmai gondolatcsere során a helyi sajátosságokat, bevált és 

hatékony módszereket, kereteket, a megoldásra váró nehézségek kerültek górcső alá. 

A jelenlévők jó hangulatban, oldott légkörben tudták tovább bővíteni a tanulási 

szokásosokhoz kapcsolódó szakmai ismereteiket. 

 

Szolnok, 2019. február 04. 

 

     Móczáné Tombácz Edit és Makai Beáta 

 

 

 


