
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 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 2013-2014-es tanév eddig megvalósult szakmai tevékenységei: 

- Az egyéni átvezetési tervek kidolgozására 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 vett részt az együttnevelés pedagógiai gyakorlatának 

támogatását elősegítő képzésen. 

- Az egyéni átvezetési tervek kidolgozására újabb műhelymunkákra került sor a Liget Úti 

Általános Iskolában. Ennek eredményeként a konzorciumi tagok véglegesítették az egyéni 

átvezetési tervek formai és tartalmi követelményeit valamennyi intézményi szinten. 

- Szülőkkel, osztályfőnökökkel közösen a fejlesztő pedagógusok két alkalommal az egyéni 

átvezetési tervek kidolgozását elkezdték. Első alkalommal a szülőket és az 

osztályfőnököket is megismertették a konzorcium által elfogadott egyéni átvezetési 

tervvel, második alkalommal pedig 7 tanulónk konkrét étvezetési tervét kezdték el 

készíteni. 

- Négy osztályban (5.a, 5.b, 6.d, 7.a) érzékenyítő foglalkozások megtartására került sor. 

- Részvétel a Liget Úti Iskola által szervezett érzékenyítő tréningen. 



- Műhelymunka: Szakmai Együttműködési Modell kidolgozása. 

- Tantestületi továbbképzés 30 fő részére. 

- December elején Szántó Piroska vezetésével kézműves foglalkozáson vehettek részt a 

konzorciumi intézmények kisgyermekei, tanulói. 

- 2014. január 17-én Hódmezővásárhelyen szakmai napon vett részt a tantestület és 

megvásároltuk a Jó gyakorlatot. 

- A Miért Ne? Közhasznú Alapítvány szervezésében interaktív fórumon vettek részt a 

szülők és pedagógusok. 

- Varázsbetű Programcsalád szoftver beszerzése. 


