
 

 

 

 

 

 

 

ÁTMENETEK KEZELÉSE AZ ÁLTALÁNOS ÉS 

KÖZÉPISKOLA KÖZÖTT 
 

 

Szolgáltató intézmény neve és pontos címe:  

Mentor Projekt Kft., 2100 Gödöllő, Szilhát utca 17/B 

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége:  

Répás Ildikó ildiko.repas@gmail.com; +36-20/347 9147 

 

Célcsoport: Általános- és középiskolai tanárok, iskolai tanácsadók 

 

A képzés célja 

A továbbképzés célja a felső tagozat és a középiskola közötti átmenet segítése, metodikai 

lehetőségeinek felvázolása, gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatása. 

A továbbképzés célja továbbá gyakorlati feladatokon keresztül a résztvevők szakmai 

eszköztárának bővítése a tanulók önálló ismeretszerző tevékenységének és tanulási 

motivációjának fejlesztése érdekében. 

 

A képzés főbb tartalmi elemei:  

1. az átmenet kérdései, annak eszközrendszere, 

2. az intézmények, az ott dolgozó pedagógusok szemléletének jellemzői, 

3. a tanulók fejlesztési lehetőségei: 

a.  az érintett korosztály sajátosságai, 

b. gyermekmegismerés, 

c. egyéni tanulás, a tanulási stílus, 

d. pedagógusok szemléletváltása 

 

A képzés módszerei: 

Előadás és a résztvevők aktív közreműködésével – egyéni, páros, csoportos munka. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

A pedagógus pedagógiai eszköztárának, módszereinek fejlesztése, melyeket a tanítás 

folyamatában, a tanulók egyéni nyomon követésében, a tanulásszervezés folyamatában, a 

különböző kompetenciák fejlesztésében adekvát módon tud alkalmazni. 

A továbbképzés óraszáma: 30 óra 

mailto:ildiko.repas@gmail.com


Tervezett időpont: 2015. július 31., augusztus 1-2-3-4. 

 

A továbbképzés javasolt időtartama (érkezés napja – távozás napja feltüntetésével): 

Az érkezés napja: 2015. július 31., péntek, 14 óra, a távozás napja 2015. augusztus 04. kedd 

 

Tervezett helyszín (pontos címe, elérhetősége, megközelítése): 

Hunguest Hotel Panoráma, 8380 Hévíz, Petőfi Sándor utca 9. 

1. A Szálloda - összeépült a világhírű gyógyászati és fürdőközponttal a Hévízi Szent András 

Gyógycentrummal, amely egy fedett hídon keresztül érhető el. 

2. Elhelyzés: Kétágyas szobákban (TV, telefon, fürdőszoba, erkély, ingyenes internet 

(WiFi) 

3. Ellátás:  

- Svédasztalos reggeli és vacsora, délben levesbüfé; 

- Délelőtt, délután kávé és kristályvíz bekészítés; 

- Személyenként az éjszakák számával megegyező számú belépő a Szt. András 

Gyógyfürdőbe vagy a hévízi tóra (3 órás jegyek; a Tófürdő esetén a sókamra is 

használható;  

- fürdőköpenyhasználat; 

- Az elutazás napján hideg úti csomag 

 

4. Kulturális programok 

Megközelíthetőség: 

A Hunguest Hotel Panoráma*** Hévíz belvárosában, a buszpályaudvartól 200 m-re, a hévízi 

tótól csak 150 m-re található. 

Autóval érkező vendégek Budapestről az M7-es autópályára rátérve 2 óra alatt elérhetik Hévízt. 

A szálloda GPS koordinátái: É 46° 47' 20,36" (46.78899), K 17° 11' 17,30" (17.18814) 

Tömegközlekedés esetén a Hévízi autóbuszpályaudvarra érkező vendégeknek csak 2 percet kell 

sétálni, hogy elérjék szállodát. 

 

http://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/heviz/hunguest_hotel_panorama/panorama_hotel/terkep_

megkozelites/ 

 

 

 

 


