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1. Helyzetelemzés 

 

1.1 A projekt társadalmi háttere 

A munkaerőpiacon kívül rekedtek száma Európában Magyarországon az egyik legmagasabb. 

A szegénység aránya magas, az iskolarendszerben a tanulók iskolai teljesítményét nemzetközi 

összehasonlításban is szélsőségesen erősen határozza meg társadalmi hátterük, így az 

alacsony iskolázottság újratermelődési esélye magas (QALL –Végzettséget mindenkinek! 

2013). 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás az iskolai kudarcok, a lemorzsolódás gyakori 

következményére, az alacsony iskolázottságra, továbbá ennek eredményeképpen a 

munkaerőpiacról és a társadalomból való kirekesztődés veszélyére irányítja a figyelmet. A 

fogalom mögött álló társadalompolitikai megközelítésből következően, a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás elleni stratégia beavatkozásainak nemcsak a 18–24 év közötti fiatalokra, 

hanem – a probléma újratermelődésének megfékezése érdekében – a korábbi iskolaköteles 

korosztályokra is ki kell terjednie. A magyar Kormány az EU 2020 stratégia céljainak hazai 

megvalósítását szolgáló Nemzeti Reform Programjában vállalta, hogy a végzettség nélküli 

iskolaelhagyók arányát az évtized végére 10%-ra csökkenti.  

 

1.2 A projekt intézményi háttere, a program indokoltsága 

A kötelező adatszolgáltatásnak megfelelően folyamatosan figyelemmel követjük (a 

törvénynek megfelelően) a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat.  

Ezeknek a gyerekeknek a tanulmányi eredménye gyenge, szociális kompetenciájuk, tanulási 

motivációjuk szintje alacsony, családi környezetük ingerszegény, a szülők többsége 

munkanélküli vagy alkalmi munkákból él, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók. Mindezek előre jelzik a korai iskolaelhagyást, 

lemorzsolódást.  



Nevelőtestületünk közelről is látta, látja ezeket a problémákat, s ennek a vállalásnak a 

teljesítésében részt kívántunk venni, ezért írtuk a másik négy iskolával és a Debreceni 

Tankerületi Központtal együtt ezt a pályázatot, melyet 2018 elején el is indíthattunk, s 2021. 

január 31-ével zártunk.   

 

2. A pályázati tevékenység 

 

A pályázat keretén belül az alábbi tevékenységekre nyílt lehetőségünk: 

 mentorálás 

  kiscsoportos fejlesztés szövegértés, matematika, digitális kompetencia fejlesztési 

területeken 

 bemeneti ill. kimeneti mérések során mérési anyagok, módszerek megismerése 

 „Szülő-suli” foglalkozások megtartása négy tématerületen a szülők számára havi 

rendszerességgel 

 kirándulások gyerekek-szülők-tanárok számára 

 tanulmányi kirándulás a tantestület számára, melyen új módszertant ismerhettünk meg 

 „Digitális tanulás támogatása” elnevezésű protokoll létrehozása 

 továbbképzések a tantestület számára 

 szakmai könyvek beszerzése 

Az elvégzett mérések azt mutatják, hogy mindezek a tevékenységek lehetővé tették, hogy a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók fejlődjenek, jobb tanulmányi eredményt érjenek el, 

képessé váljanak az önálló tanulásra, motiváltak legyenek a tanulás iránt. Mindezek elősegítik 

a fő cél elérését, a korai, végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését. 

A  megszerzett tapasztalatok alapján megalkottuk saját módszertanunkat, melyet most 

már a pályázati források  támogatása nélkül folytatunk célunk elérése érdekében, 

iskolánk Pedagógiai Programjának részeként.  

 

 

 

 

3. Az intervenció, beavatkozás lépései 

 

Új módszertanunk alapja a differenciált, személyiségközpontú nevelés-oktatás, mely – bár 

nyilvánvalóan szolgálja a végzettség nélküli iskolaelhagyás problémájának csökkentését – 

minden tanuló számára fontos, a leszakadás szempontjából veszélyeztetett csoportok esetében 



pedig elsősorban prevenciós eszköznek tekinthető. A program a többségi oktatás minőségét 

éppúgy szolgálja, mint a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését. 

 

3.1.A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók kiszűrése 

Adatot szolgáltatnunk először az 5. osztály félévi eredményeinek ismeretében kell a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról az ide vonatkozó nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 37. pontja alapján. Iskolai szinten viszont a szűrést 

már szeptember végén meg kell tennünk. Az ötödikes osztályfőnököknek ilyen 

szempontból is tájékozódniuk kell a gyerekekről a már hagyományos „ötödikeseket 

átadó” megbeszélésen. Tehát először szeptember végén, amikor értékeljük a tanulók 

magatartását, szorgalmát, a Kréta ESL felületének használatával kitöltjük a 

Lemorzsolódással veszélyeztettek c. táblázatot (1.sz. melléklet), amit elérhetővé 

teszünk az osztályokban tanító szaktanárok számára. 

Osztályfőnök feladata: 

 Táblázat kitöltése 

 Tanulókkal való beszélgetés során az eredménytelenség okainak feltárása 

 Szaktanárok tájékoztatása 

Szaktanárok feladata: 

 Tanítási órákon differenciált tanulásszervezés hatékony alkalmazása a lehető 

legjobb eredmények elérése érdekében 

 

 

 

 

3.2. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók nyomon követése, folyamatos segítése 

A félév folyamán minden hónap végén, a magatartás és szorgalom értékelésekor 

frissítjük a táblázatunkat. Október végén, ha szükségesnek látjuk, beindítjuk az adott 

tantárgyakból a korrepetálást, a kiscsoportos fejlesztést. Ekkor még elegendő idő van a 

javításra. 

Osztályfőnök feladata: 

 táblázat kitöltése 

 szülőkkel való kapcsolatfelvétel 

            Szaktanárok feladata: 



 korrepetálás, egyéni, kiscsoportos fejlesztés megszervezése, ha szükséges 

 

3.3 Szülőkkel való kapcsolatfelvétel 

A táblázatunk alapján az október végén lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

szülei számára „Szülő-suli” foglalkozást, rendkívüli szülői értekezletet tartunk 

november elején. Az elmúlt három tanévben megtartott „Szülő-suli” foglalkozásokon 

azt tapasztaltuk, hogy ezen gyerekek szülei jobban megnyílnak, ha velük hasonlóan 

gyengén teljesítő gyerekek szüleivel együtt beszélgetnek, mint az osztályukban, ahol 

ők a „rosszak”. Könnyebben elfogadják a tanárok véleményét, segítő kezét. Számukra 

olyan alapvető,  mindennapi élethez szükséges életvezetési technikákat, 

kompetenciákat, gyermekeik tanulását segítő módszereket kell adnunk, amit 

osztálykeretben, egy osztály-szülői értekezleten nehezebb átadni.  A tanulmányi 

eredmény javítása érdekében javaslatot teszünk, hogy a tanuló vegyen részt a 

mindenki számára elérhető fejlesztő órákon, ill. napközis foglalkozásokon. A szülőket 

felkérjük a szaktanárokkal való rendszeres kapcsolattartásra.  

Osztályfőnök feladata: 

 szülők értesítése 

Vezetőség feladata: 

 A „Szülő-suli” foglalkozás megszervezése 

 

 

3.4     Egyéni/kiscsoportban történő differenciált fejlesztés 

Az október végén kijelölt tanulókat november-december hónapban kiemelt 

figyelemmel követjük. Egyéni fejlesztést kaphat a tanítási órán, s ha szükségesnek 

látjuk, kiscsoportos fejlesztésben is részesítjük. Ehhez mindenképpen kérjük a szülők 

támogatását. Ezen foglalkozások keretében fejlesztjük az alapkompetenciákat, 

(szövegértés, szövegalkotás, matematika), digitális kompetenciákat, valamint az önálló 

tanulási készségeket,  technikákat, a szociális kompetenciát, önismeretet. 

Osztályfőnök feladata: 

 Tanuló részvételének ellenőrzése 

Vezetőség feladata: 

 kiscsoportos fejlesztés megszervezése, ha szükséges 

3.5. Mentorálás 



A pályázat során minden bevont tanulónak volt egy mentora. A mentorálás során nagy 

hangsúlyt fektettünk a szociális-mentális gondozásra, mely az egyén személyiségének 

megerősítését és körülményeinek stabilizálását célozta. Sok esetben ezzel értük el a 

kívánt eredményt. A mentor jó kapcsolatot tudott kialakítani a családdal, és napi 

kapcsolatban volt a fejlesztést végző pedagógusokkal is. Ez a feladat most a pályázat 

befejeztével az osztályfőnökökre hárul. Ha egy osztályban több /5-6/ lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanuló lesz, akkor feltétlenül szükségessé válik az osztályfőnökön kívül 

is  egy mentor kijelölése. 

Vezetőség feladata: 

 Mentor kijelölése 

Mentor feladata: 

 A tanuló egyéni fejlesztésének segítése, kapcsolattartás a szülőkkel, 

szaktanárokkal. 

 

 

 

 

 

4. Módszertani kultúránk folyamatos megújítása 

A pályázat során több továbbképzésen, előadáson, interaktív beszélgetésen vehettünk 

részt, az öt iskola pedagógusai közösen a következő témákban: bűnmegelőzés, 

drogprevenció, internet veszélyei, zaklatás, hogyan válhatunk sikeressé, 

eredményessé, önismeret, pályaorientáció, mindennapi élethez szükséges 

kompetenciák fejlesztése, tanulási motiváció fejlesztése. Mindezen témákat olyan 

szempontból közelítettük, hogy elsősorban a lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulóknak tudjunk segíteni.  

Tantestületünk tanulmányi kiránduláson is részt vehetett, a Hevesi Körzeti Általános 

Iskolában ismerkedtünk meg a Jenaplan módszerrel. Természetesen az itt megszerzett 

tudást a mindennapi munkánk során folyamatosan tudjuk hasznosítani.  

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóknál a legnagyobb problémát a tanulási 

motiváció hiányában látjuk. Ezért ebben a témában tervezzük, hogy évente  egyszer 

lehetőséget biztosítunk nevelőtestületi értekezlet formájában új, de már általunk 

kipróbált módszertani elemek bemutatására. Szükségünk van az egymással való 

folyamatos kommunikációra, hogy elmesélhessük, milyen új módszerekkel 

próbálkozunk, kinek mi válik be leginkább.  

 



5. Digitális tanulás támogatása (2.sz. melléklet) 

A pályázati tevékenységünk utolsó félévéhez érkeztünk 2020 tavaszán, amikor szinte 

egyik napról a másikra kényszerültünk a digitális oktatás bevezetésére. Ekkor a 

pályázat felfüggesztésre került, majd 2020. szeptemberétől 2021. január 31-ig 

meghosszabbították. Az ebben az időszakban felmerülő problémák megoldására 

alakítottuk ki a digitális tanulás támogatása protokollt, mely a 2.sz.mellékletben 

megtekinthető. 

 

6. Elvárt eredmények 

 

- A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 10% alatt lesz. 

- Javul a tanulók tanulmányi eredménye. 

- A tanulói motiváció nő, motiváltabbak a tanulók. 

- Fejlődnek a tanuláshoz szükséges alapkompetenciák. 

- Mérhető fejlődés szövegértés, matematika-logika, szociális kompetenciák, 

tanulásmódszertan, IKT területén. 

- Komplex személyiségfejlődés. 

- A tanulók testi, lelki, mentális fejlődése. 

- Hatékony tanulási technikák elsajátítása. 

- Pozitív irányú személyiségfejlődés. 

- A tanulók szociális helyzetéből adódó hátrányok kompenzálása. 

- Együttműködő, harmonikus, bizalomteljes szülő – diák – pedagógus kapcsolat. 

- Aktív szülői jelenlét iskolai rendezvényeken. 

 

 

Debrecen, 2021. január 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.sz. Melléklet 

Lemorzsolódással veszélyeztetettek szűrése, nyomon követése a Debreceni Fazekas Mihály 
Általános Iskolában 

2020/21-es tanév 2. félév 

Az Nkt. 4. § 37. pontja értelmében lemorzsolódással veszélyeztetett az a tanuló, akinek az 

adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző 
tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat. 

Osztályfőnökök minden hónap végén értékelik a magatartást, szorgalmat. Ekkor ESL 
felületen látják, kik  a lemorzsolódással veszélyeztettek. Minden hónap végén töltsék ki ezt a 
táblázatot.  

 Félév Február Március Április Május 
5.a - 

 
    

5.b - 
 

    

6.a GA 
GR 
 

    

6.b - 
 

    

7.a HV 
KM 
 

    

7.b NT 
RD 
TS 
FK 
IK 
JS 
 

    



8.a RO 
 

    

8.b - 
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1. Helyzetelemzés 

 
A projekt társadalmi és intézményi háttere 

 
A munkaerőpiacon kívül rekedtek száma Európában Magyarországon az egyik legmagasabb. A szegénység 

aránya magas, az iskolarendszerben a tanulók iskolai teljesítményét nemzetközi összehasonlításban is 

szélsőségesen erősen határozza meg társadalmi hátterük, így az alacsony iskolázottság újratermelődési 

esélye magas (QALL –Végzettséget mindenkinek! 2013). 

 
A végzettség nélküli iskolaelhagyás az iskolai kudarcok, a lemorzsolódás gyakori következményére, az 

alacsony iskolázottságra, továbbá ennek eredményeképpen a munkaerőpiacról és a társadalomból való 

kirekesztődés veszélyére irányítja a figyelmet. A fogalom mögött álló társadalompolitikai megközelítésből 

következően, a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia beavatkozásainak nemcsak a 18–24 év 

közötti fiatalokra, hanem – a probléma újratermelődésének megfékezése érdekében – a korábbi 

iskolaköteles korosztályokra is ki kell terjednie. A magyar Kormány az EU 2020 stratégia céljainak hazai 

megvalósítását szolgáló Nemzeti Reform Programjában vállalta, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyók 

arányát az évtized végére 10%-ra csökkenti. 



 
Nevelőtestületünk közelről is látja ezeket a problémákat, s ennek a vállalásnak a teljesítésében részt 
kívánunk venni. 
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A program indokoltsága 

 
A kötelező adatszolgáltatásnak megfelelően folyamatosan figyelemmel követjük (a törvénynek 
megfelelően) a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat.  

 
Ezeknek a gyerekeknek a tanulmányi eredménye gyenge, szociális kompetenciájuk, tanulási motivációjuk 

szintje alacsony, családi környezetük ingerszegény, a szülők többsége munkanélküli vagy alkalmi  

munkákból él, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók. 

Mindezek előre jelzik a korai iskolaelhagyást, lemorzsolódást. Ennek csökkentése céljából innovatív, 

személyközpontú, egyéni fejlesztésen, az iskola-család együttműködésén alapuló komplex program 

keretein belül célunk, hogy a programba bevont tanulók folyamatos mentorálással, kiscsoportos 

fejlesztéssel fejlődjenek, jobb tanulmányi eredményt érjenek el, képessé váljanak az önálló tanulásra, 

motiváltak legyenek a tanulás iránt. Mindezek elősegítik a fő cél elérését, a korai, végzettség nélküli 

iskolaelhagyás csökkentését. 

 
Új módszertanunk alapja a differenciált, személyközpontú nevelés-oktatás, mely – bár nyilvánvalóan 

szolgálja a végzettség nélküli iskolaelhagyás problémájának csökkentését – minden tanuló számára fontos, 

a leszakadás szempontjából veszélyeztetett csoportok esetében pedig elsősorban prevenciós eszköznek 

tekinthető. A program a többségi oktatás minőségét éppúgy szolgálja, mint a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás csökkentését. 

 
 
 
2. Az intervenció, beavatkozás lépései 

 
2.1. A korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók kiszűrése  

 
Először az 5. osztály félévi eredményeinek alapján, az ide vonatkozó nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 4.§ 37. pontja alapján meghatározzuk a lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulókat. 
 

2.2. Szülőkkel való kapcsolatfelvétel 
 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók szüleivel, nagyszüleivel vagy velük egy háztartásban 

élő hozzátartozókkal beszélgetést kezdeményezve feltárjuk a lehetséges lemorzsolódás okainak 

családi hátterét is. A tanulmányi eredmény javítása érdekében javaslatot teszünk, hogy a tanuló 

vegyen részt a mindenki számára elérhető fejlesztő órákon, ill. napközis foglalkozásokon. A 

szülőket felkérjük a szaktanárokkal való rendszeres kapcsolattartásra. Meghívjuk őket nyílt órákra, 

családi napra, a Szülő-suli programjaira. 
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2.3. Egyéni/kiscsoportban történő differenciált fejlesztés 

 
Az alapkompetenciák (szövegértés, szövegalkotás, matematika) fejlesztése a bemeneti mérés 

tükrében, valamint az önálló tanulás készségének és technikájának, a szociális kompetencia, 

önismereti módszerek, valamint a digitális kompetencia fejlesztése.  
 

2.4. A lemorzsolódással veszélyeztetettek nyomon követése, folyamatos segítése 
 

A félévi ill. év végi eredmények tükrében (utómérés) félévente megvizsgáljuk, mely tanulókat ill. 

szüleiket szükséges külön segítenünk. A szülővel való kapcsolattartás folyamatosságát fenntartjuk, 

tovább erősítjük. 
 
 

 
3. Iskola-család együttműködése 

 
Pedagógiai alapelvünk: nevelő-oktató munkánk a szülő-diák- pedagógus bizalomteljes kapcsolatára, 

gyermekcentrikus pedagógiai szellemünk továbbvitelére épüljön.  

 
Célunk az, hogy ennek szellemében végezzük oktató-nevelő munkánkat, ezért rendkívül fontos számunkra 

a szülőkkel való állandó kapcsolattartás, nevelési-oktatási kérdésekben a szülők támogatása, egyetértése, 

aktív részvételük iskolánk életében. 

 
Fontos célunknak tartjuk az iskola és a család közötti híd építését. A korai iskolaelhagyással veszélyeztetett 

tanulók szüleinek aktív bevonására építünk, ezért a bevont tanulók családját évente 4 alkalommal hívjuk 

meg „Szülő-suli” program keretében előadásainkra, műhelyfoglalkozásainkra, rendezvényeinkre.  

 
 
 
 
4. Mentorálás 
 
Intézményünk fontosnak tartja, hogy diákjaink ne csak az egyéni igények alapján kialakított fejlesztő és 

képzési programban részesüljenek, hanem hangsúlyt fektetünk a szociális-mentális gondozásra is, mely az 

egyén személyiségének megerősítését és körülményeinek stabilizálását célozza. 

 
A mentor feladata a programban résztvevő tanuló heti egy órában történő fejlesztése, egyéni 

fejlesztésének elősegítése és összefogása, a családdal való együttműködési lehetőségekre is építő, 

rendszeres, tervezett, az egyéni fejlődést és életvezetést segítő kapcsolat kialakítása. Vezeti a tanuló 

személyes dokumentációit, dossziéját. Napi kapcsolatban van a fejlesztést végző pedagógusokkal,  
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mentoráltjával, szüleivel. Személyes találkozások alkalmával tájékoztatja a szülőket a tanuló előre 
haladásáról. 

 
 
 
 

5. A fejlesztés lépései 
 

 

 Feladatok  Célok  Személyi  Felelős 

     feltételek   
- csoportalakítás ( - a - mentor - szakmai 

 az előzetesen  lemorzsolódássa - szülő  asszisz-tens 

 kiszűrt korai  l veszélyeztetett - fejlesztő - mentor 

 iskolaelhagyáss  tanulók  pedagó-gus - fejlesztő 

 al  kiszűrése    pedagó-gus 

 veszélyeztetett       

 tanulók )       

- szülőkkel való       

 kapcsolatfelvéte       

 l, tájékoztatás       

        
- mérések - tájékozódás - mérésben - szakmai 

 (bemeneti- - fejlesztendő  részt vevő  asszisz-tens 

 kimeneti) és  területek  szaktanár - mérés- 

 azok  meghatározása - mérés-  értékelési 

 eredményeinek    értékelési  szakértő 

 kiértékelése    szakértő   

        
- mérési - a mérési - mérésben - szakmai 

 eredmények  eredményekhez  részt vevő  asszisz-tens 

 kiértékelése  kapcsolódó  szaktanár - mérés- 

   egyénre szabott - mérés-  értékelési 
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   fejlesztési terv  értékelési  szakértő 

   készítés  szakértő - mérésben 

    - mentor  részt vevő 

       szaktanár 

        
- tájékoztatás a - eredményesség - mentor - szakmai 

 mérési  javítása - szülő  asszisz-tens 

 eredményekről - szülőkkel való - tanuló - mentor 

   kapcsolattartás ,     

   támogatás     

   erősítése     

        
- egyéni - hatékony - szaktanár - szakmai 

 fejlesztési terv  fejlesztés - mentor  asszisz-tens 

 készítés a     - mentor 

 mérési       

 eredmények       

 tükrében, a       

 fejlesztendő       

 területek       

 meghatározásáv       

 al       
        

- fejlesztés - a tanulói - mentorok - szakmai 

 (szövegértés,  motiváció - fejlesz-tést  asszisz-tens 

 szövegalkotás,  növelése  végző - mentorok 

 matematika- - a tanuláshoz  pedagó- - fejlesztést 

 logika, szociális  szükséges  gusok  végző 

 kompetenciák,  alapkompetenciá    pedagó- 

 tanulásmódszer-  k fejlődése    gusok 
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tan, digitális - hatékony   

kompetencia)  tanulási   

  technikákat   

  elsajátítása   

 - komplex   

  személyiség-   

  fejlesztése   

 - a tanulók   

  szociális   

  helyzetéből   

  adódó hátrányok   

  kompenzálása   

 - a tanulók testi,   

  lelki, mentális   

  fejlesztése   

     
 
 

 
6. Elvárt eredmények 

 

 
- Csökken a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma, %-os aránya 

 
- Javul a tanulók tanulmányi eredménye 

 
- A tanulói motiváció nő, motiváltabbak a tanulók 

 
- Fejlődnek a tanuláshoz szükséges alapkompetenciák 

 
- Mérhető fejlődés szövegértés, matematika-logika, szociális kompetenciák, 

tanulásmódszertan, IKT területén 
 

- Komplex személyiségfejlődés 
 

- A tanulók testi, lelki, mentális fejlődése 
 

- Hatékony tanulási technikák elsajátítása 
 

- Pozitív irányú személyiségfejlődés 
 

- A tanulók szociális helyzetéből adódó hátrányok kompenzálása  
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- Együttműködő, harmonikus, bizalomteljes szülő – diák – pedagógus kapcsolat 

 
- Aktív szülői jelenlét iskolai rendezvényeken 

 
 
 
 
 
 
 

 
Debrecen, 2018. június 28.  
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