
 

 

 

 

 

 

 

AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN 

ÖSSZEÁLLÍTOTT INTÉZKEDÉSI TERV 

 
 

Intézményünkben – a Pedagógiai Program, a Házirend és a Munkatervben rögzített céljaink 

alapján – kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy minden tanuló egyenlő bánásmódban 

részesüljön. Folyamatosan fejlesztjük a pedagógiai és a szervezeti kultúránkat. Az oktatás 

során biztosítjuk számukra, hogy a munkaerő piaci elvárásoknak megfelelően sikeres felnőtté 

válhassanak. Igyekszünk alkalmazkodni a gazdasági és foglalkoztatottsági igényekhez, ehhez 

korszerű és motiváló tanítási módszereket alkalmazunk. Figyelünk más oktatási intézmények 

jó gyakorlataira, melyek közül a profilunkhoz illeszkedő programokat adaptáljuk. 

 

A lemorzsolódás megakadályozása szakmailag és módszertanilag felkészült, befogadó, 

nyitott, rugalmas pedagógusokat, intézményt és intézményvezetést kíván. A pedagógiai- 

szakmai szolgáltatásnak jelentős szerepe van – a pedagógusok és a pedagógusokat segítő 

szakemberek felkészítésével – a lemorzsolódás megelőzése érdekében. Az 

iskolapszichológus, gyermekvédelmi felelős, szociális munkás, korai fejlesztés, oktatási 

szintek közötti átmenet, diagnosztika, tehetséggondozás – jelenlétét folyamatosan biztosítjuk1 

a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. 

 

Kiemelten kezeljük iskola és a partnereik közötti együttműködést, folyamatosan figyelve az 

iskolát körülvevő környezet véleményének megismerésére, visszacsatolására az oktató-nevelő 

munkába. 

 

A kritériumorientált diagnosztikus mérés-értékelés rendszer fenntartásával, az EFOP-3.1.7- 

16-2016-00001 azonosítószámú Esélyteremtés a köznevelésben elnevezésű kiemelt európai 

uniós projekt módszereinek használatával, az ETIPE képzés során szerzett tudás 

alkalmazásával segítjük a lemorzsolódásnak kitett tanulók sikeres előrehaladását. Szakmai 

munkánk segítését jelenti a Tankerületi Innovációs Nap. 

 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a szakmai rendezvényeket, továbbképzési lehetőségeket, 

a POK szakmai műhelyfoglalkozásait, továbbá az intézmény dolgozói számára csoportos 

akkreditált pedagógus-továbbképzéseket, szakmai délutánokat is szervezünk. 
 

 

 

 

 

1 Részben a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúböszörményi Tagintézménye által kiajánlott 

szolgáltatás által. 
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Egyéni képességek 

fejlesztése 

Tanulási differenciálás 

Képesség-kibontakoztató és integrációs oktatás 

Egyéni fejlesztési terv Alapozó 

terápia alkalmazása 

Tantárgyi előrehaladás támogatása személyre 

szabott pedagógiai módszerrel Kooperatív 

technikák alkalmazása Korrepetáláson való 

részvételi kötelezettség 

Tehetséggondozás/tehetségazonosítás 

szaktanárok 
gyógypedagógus/logopédus 
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Hajdú-Bihar Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat 
Hajdúböszörményi 
Tagintézménye folyamatos 
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Tanulási képességek 

megszilárdítása 

Kritériumorientált diagnosztikus mérés- 

értékelés rendszer további fenntartása 

/tanulói komplex mérések mérési terv 

alapján 

Innovatív tanulásszervezési eljárások 

Mesterpedagógiai programjának 

alkalmazása 

Tanulás-módszertani támogatás 

„Kéttanítós modell” további alkalmazása 

Mentorálás 

Iskolai könyvtár használata 

 

a mérés-értékelés 
munkaközösség vezetője 

 

mesterpedagógus 

szaktanárok 

folyamatos 

 

Tanulói motiváció 
növelése 

 

Az online 
információk 
befogadásának 
kritikus módjának 
elsajátítása 

A tanuló szociális 
helyzetből eredő 
hátrányának 
kompenzálása 

Egyéni tanácsadás biztosítása 
Önismereti, szociális készségeket fejlesztő 
foglalkozás szervezése 
Szülői értekezlet/családlátogatások/ 
kapcsolat erősítése a szülővel/gyámmal 
Esetkonferencia 
összehívása/együttműködés a jelzőrendszer 
tagjaival 
Bűnmegelőzési, egészségügyi előadások 
tartása (drogprevenciós program) 

 

iskolapszichológus 

/hétfői, csütörtöki napokon 
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osztályfőnökök 
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Tanulói 
igazolatlan/igazolt 
hiányzás 
csökkenése 
 
A tanulási és 
magatartási 
nehézségek 
könnyebb kezelése 
Veszélyeztetettség 

elhárítása 

 

Nyugodt, harmonikus 

légkör megteremtése 

A tanulók kudarctűrő és önreflexiós 
képességének fejlesztése 

A mindennapi életben való eligazítást segítő 
tevékenységek (Tanoda) 

iskolapszichológus 

osztályfőnökök 

folyamatos 

A tanuló testi, lelki, 
mentális fejlesztése, 
illetve 
szenvedélybetegség 
kialakulásának 

megelőzése 

Ovi-suli 

Mesterpedagógiai program alkalmazása 

Alapozó terápia alkalmazása 
terapeuta 

csütörtöki napokon 

Kortárssegítő támogatás/társaktól való 

tanulás biztosítása 
folyamatos 

Pályaorientációs nap 
2021. december 11. 
(folyamatos) 

Felvételi előkészítő foglalkozás 
hétfő - magyar nyelv és irodalom 
szerda - angol 
csütörtök - matematika 

Továbbtanulás szakszerű előkészítése, 
lebonyolítása 

Középiskolákkal való együttműködési 
programok megvalósítása 

2022. február 18-ig 

Közösségfejlesztő, 
közösségépítő 
foglalkozások 
szervezése 

Tanórán kívüli, iskolai programok, 

szolgáltatások kialakítása, működtetése 
(Tojástörő, diákbál, Mikulásváró, farsangi 
mulatság, színházlátogatás, papírgyűjtés) 

tantestület 
folyamatos/munkatervben 
rögzített 

Közösségi élmény 
Kötődés az 
intézményhez, 
diáktársakhoz 
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Pedagógustámogató 
tevékenységek 

 

A pedagógusoknak olyan 
eszköztárral kell 
rendelkezniük, amely 
lehetővé teszi a differenciált 
tanórai és tanórán kívüli 
oktató- nevelő munka 
megszervezését 

 

 

Indokolt további 
módszertani fejlesztés, 
amely a heterogén tanulói 
csoportok egyidőben 
történő oktatására, 
nevelésére irányul 

 

Pedagógiai Oktatási Központ pedagógiai- 
szakmai szolgáltató tevékenységei: célirányos 
képzések, műhelyfoglalkozások szervezése, 
hatékony egyéni tanuló- megismerési eszközök, 
módszerek megismertetése, pedagógiai 
módszertani fejlesztés, szaktanácsadói 
látogatás, szaktanácsadói konzultáció 

 

Jó gyakorlatok népszerűsítése/adaptálása 
 

Érzékenyítő tréningek szervezése a 
pedagógusok részére 
A pedagógusok innovatív törekvéseinek, 
ötleteinek feltárása, rendszerezése, elemzése 

 

Újszerű tanulói számonkérési formák 
alkalmazása: lapbook, enciklopédia, 
kiselőadások, prezentációk 

 

 

 

 

 

Pedagógiai Oktatási Központ 

pedagógusok 

EFOP-3.1.7-16-2016-00001 
azonosítószámú 
Esélyteremtés a 
köznevelésben elnevezésű 
kiemelt európai uniós projekt: 
pszichológus 

folyamatos 

A pedagógusok számára az 
intézményen belüli vagy 
intézményközi 
együttműködési lehetőségek - 
ideális körülmények között - a 
tanulás különösen jól 
megtérülő forrásait jelenthetik 

 

Módszertani fejlődési 
lehetőségek 

 

Pedagógusképzés 
megújulása 

 

Élménypedagógia 
alkalmazása 

 

A tudás frissítésének és 
megújulásának lehetősége 

 
 

 

 

Intézményvezetést 
támogató 
tevékenységek 

 

Megfelelő pedagógiai 
eszközök és módszerek 
kiválasztása az országos 
szaktanácsadói hálózaton 
keresztül 

 

Pedagógiai kultúrát és 
intézményfejlesztést 
érintő módszertani 
fejlődés 

 
ETIPE képzés során szerzett tudás 
alkalmazása, átadása 

 

Iskolán kívüli támogató szervezetek, 
szereplők (családgondozó, fejlesztő 
pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelős, gyermekorvos, gyógypedagógus, 
iskolapszichológus, logopédus, 
gyermekvédelmi szakszolgálat munkatársa, 
pedagógiai asszisztens, pedagógus, pszichológus, 
szakorvos, szaktanácsadó, 

szociális munkás, szülő, védőnő) bevonása 

 

Cselekvési terv alapján - 
projekt támogató szakértő 

 

Pedagógiai Oktatási Központ 
 

köznevelési intézményvezető-
helyettes 

intézményvezető-helyettesek 
 

folyamatos 

 

 

A bevont támogató 
szakemberek figyelemmel 
kísérik a tanuló 
előrehaladását, a 
lemorzsolódás megelőzésével 
összefüggő iskolai 
folyamatokat 

 

 
 

 
Intézményi fejlesztést 
támogató 
tevékenységek 

Az intézményi szellemi 

tőke megtartása, 

összeadása, további 

növelése az iskola 

teljesítményének növelése 

érdekében 

 

Pedagógiai környezet: az 

iskola pedagógiai 

környezete hozzájárul a 

program sikeréhez 

A lemorzsolódás ellen ható, intézményi szintű 
módszertani eszközök, intézményfejlesztési 
minták adaptációjának támogatása 

Önképzést segítő felületek, alkalmazások 
biztosítása: tudásmegosztás támogatása, 
tudásmegosztó rendszerekhez (jó gyakorlat 
gyűjtemények, feladatbankok) való csatlakozás 

 

Esetmegbeszélések szakemberek 
segítségével 

 

Tantestületi team-munkák kezdeményezése 
szakértői segítséggel 

Kompetenciamérés eredményeinek intézményi 
szintű intézkedési terv készítése 

 

 

 

Pedagógiai Oktatási Központ 
 

köznevelési intézményvezető-
helyettes 

 

intézményvezető-helyettesek 
 

a mérés-értékelés 
munkaközösség vezetője 

 

 

 

folyamatos 

Szakmailag felkészült, 
elhivatott pedagógusok 
motiválása, pályakezdő, új 
belépő kollégák támogatása 

 

Csoportmunkára alkalmas 
iskolai környezet kialakítása, 
szükséges infrastruktúra 
megteremtése 

 


