
TÁMOP 3.4.2.A/11-2-2012-0017 projekt: Intézményi együttműködés, 

pedagógiai módszertani megújulás – pedagógiai szemléletváltás a sajátos 

nevelési igényű tanulók inkluzív nevelése érdekében 

 

A projekt szakmai megvalósítása 2013. január 1-én kezdődött. Az állami átvétel miatt erre a 

félévre kevés szakmai programot terveztünk.  

Konzorciumi tagok: 

─ Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. 

─ Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. 

─ Szolnok Városi Óvodák. 

─ Szolnoki Szolgáltatási Szakközép és Szakiskola. 

A projektbe közvetlenül bevont célcsoportjaink: a tanulók, a gyógypedagógusok, a többségi 

pedagógusok, a szülők, a civil szervezetek, akikkel átfogó, közös célunk a nevelési igényű 

gyerekek együttnevelésének megvalósítása, hogy ezzel is elősegítsük képességeik 

kibontakoztatását, egyéni átvezetési terv alapján a különböző intézménytípusokba (óvoda- iskola-

középiskola, speciális intézmény-többségi iskola közötti, illetve a munka világába történő 

átmenetét megkönnyíteni. További célunk, a pedagógusok szakmai együttműködésével, 

továbbképzésével, befogadó pedagógiai gyakorlatot támogató programok bevezetésével, jó 

gyakorlatok adaptálásával, a tanulók, szülők aktív bevonásával elindítani egy szemléletváltást. 

A projekt eddig megvalósult szakmai tevékenységei: 

- A kecskeméti konferencián iskolánkból 4 fejlesztő pedagógus (Kovácsné Molnár Judit, 

Rátkainé Hegedűs Ilona, Pozderkáné Vitéz Edit, Szántó Piroska) vett részt. 

- Iskolánkból 4 fő pedagógus (Tóthné Kálmán Mária, Farkas Ferenc, Ladoniczki-Péringer 

Adrienn, Nagy Viktória) vett részt menedzsmentképzésen. 

- Az egyéni átvezetési tervek kidolgozására két alkalommal műhelymunkára került sor a 

konzorciumban. Az Egyéni Átvezetési terv olyan eszköz, egy dokumentum formájában, 

amelyben a gyermek/tanuló múltját, jelenét és kívánt-elképzelt jövőjét jegyzik fel és 

dokumentálják. Tartalmaznia kell a gyermek/tanuló életterére vonatkozó információt: 



családi körülményt, egészségi előélet, szabadidő, értékek és kulturális háttér, illetve a 

tanulmányaival és a képzésével kapcsolatos információ.  

- Iskolánkból 2 fő pedagógus (Juhászné Antal Gabriella, Nagyné Szabó Julianna) vett részt 

az együttnevelés pedagógiai gyakorlatának támogatását elősegítő képzésen. 

A projektben eddig a következő eszközök kerültek beszerzésre: 

- Projektor 

- Nyomtató 

- Lamináló gép 

- Fénymásoló 

- Másolópapír 

- Pendrive 

- 2 garnitúra bútorzat 

A pályázat jelenlegi helyzete: 

- Konzorciumi megállapodás és támogatási szerződés módosítása 

- Változás bejelentők 

- 1. kifizetési kérelem előkészítése 

- Egyéni átvezetési terv kidolgozása 

- Szakmai együttműködés modelljének kidolgozása. 

 

 

 


