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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 

 

Átvezetés, átmenet segítése az alsó tagozatból a felső tagozatba, különös figyelemmel  

a sajátos nevelési igényű, tanulási nehézségekkel küzdő, nehezen tanuló diákokra.  

Átvezetési terv a képességek ismeretében készül  

 - műhelyfoglalkozás – 

(II. negyedév) 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságban 2019. 

április 1-én, az EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú "Hinned kell, hogy a világ Teveled is 

ékes! című projekt keretében került sor az „Átvezetés, átmenet segítése az alsó tagozatból a felső 

tagozatba, különös figyelemmel a sajátos nevelési igényű,  tanulási nehézségekkel küzdő, nehezen 

tanuló diákokra.” című műhelyfoglalkozásra. A műhelyfoglalkozás témavezetői Lázárné Barna 

Andrea és Móczáné Tombácz Edit voltak. A műhelyfoglalkozásra azon pedagógusok 

jelentkeztek, akik támogatni szeretnék az alsó és felső tagozatból történő átmenetet, kiemelten 

érintve a sajátos nevelési igényű, tanulási nehézséggel küzdő tanulókra. Számos kérdést, 

nehézséget fogalmaztak meg, mely a mindennapjaikat érinti, s ezekre közösen igyekeztünk 

megtalálni a megoldásokat és több jó gyakorlatot is hallhattunk. A délutáni találkozó részét 

képezte a szakmai tudás átadása, egy rövid, áttekintő előadás formájában, de lehetőség volt az 

elhangzottakhoz azonnali véleményformálásra is. A második felében az átevezetés 

megvalósulásának kereteit, lehetőségeit dolgoztuk fel csoportos formában. Csoportmunka 

keretein belül zajlott a gyakorlati ismeretek elsajátítása, mely lehetővé tette, hogy jobban 

megismerjék egymást, megélhették a közös munka hatásait. Ennek részeként került sor a 

tervezés tudatos, előre keretezett formájának megbeszélésére. Az átmenet szempontjából 

fontos célok, feladatok, érintett és felelős személyek, valamint az időpontok felvázolása is 

megtörtént.  

A résztvevők aktívak, együttműködőek, 

érdeklődőek voltak. A kötetlen beszélgetés 

keretein belül megosztották egymással saját jó 

gyakorlataikat, melyekből mindannyian tudtunk 

profitálni. Az átvezetés kereteinek, a tervezési 

szempontoknak megismerése révén lehetőségük 

lesz a saját intézményükben egyéni átvezetési 
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tervet kialakítani, s a későbbiek folyamán megvalósítani, illetve a már meglévő keretekbe új 

elemeket beépíteni. A napot a téma kapcsán felmerülő kérdések, sikerek - nehézségek 

megbeszélésével zártuk. A résztvevők mind szakmai ismeretekkel, mind a csoportmunka 

kínálta lehetőségekkel gyarapíthatták eddigi tudásukat. 

A jelenlévők jó hangulatban, oldottabb légkörben építhették tovább saját szakmai 

kompetenciájukat, vihették „haza” a már megismert lehetőségeket.  

 

 

Szolnok, 2019. április 01. 

Lázárné Barna Andrea és Móczáné Tombácz Edit  

 

 

 


