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Projekt tartalmának bemutatása 

 

A Mezőkövesdi Tankerületi Központ pályázatot nyert az EFOP-3.11.1-17 konstrukció keretében 

„"Szülő-Suli" programok megvalósítása a Mezőkövesdi Tankerületi Központ oktatási intézményeiben” 

címmel, az alábbi intézmények bevonásával: Bükkalja Általános Iskola, Mezőkeresztesi Kossuth Lajos 

Általános Iskola, Dr. Mészáros Kálmán Általános Iskola, Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Szent Imre Tagiskolája, Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 

A projekt időtartama: 2018.02.01- 2021.03.31. 

Pályázat célcsoportja: a bevont köznevelési intézmények lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói, 

azok szülei, nagyszülei, vagy egy háztartásban élő hozzátartozói. Továbbá a bevont köznevelési 

intézmények vezetői, pedagógusai, és a pedagógiai munkát segítő munkatársai, inaktív pedagógusok, 

pedagógusjelöltek. 

A fejlesztés indokoltsága: A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése. Jelen projekt keretében 

az intervenciót az alábbi beavatkozások szolgálják: - a lemorzsolódás visszaszorítására alkalmas, 

egyéni tanulási utakat támogató módszerek kialakítása és alkalmazása (egyéni tanulási utak 

meghatározása, egyéni fejlesztési tervek kialakítása, megvalósítása, egyéni teljesítmények 

értékelése, előrehaladás nyomon követése); - az egyéni fejlesztést és az előrehaladást segítő családi 

környezet támogatását szolgáló, nyugdíjas pedagógusokat és pedagógus-jelölteket is integráló 

intézményi kapacitásbővítés, illetve kapcsolódó módszertani képzés; - egyéni fejlesztés helyi innovatív 

módszertanainak kidolgozása és terjesztése az alapfokú köznevelési intézmények részére; - szülők, 

nagyszülők számára elérhető, a gyermekek tanulmányi előrehaladását és a korai iskolaelhagyás 

visszaszorítását támogató, a tanulás tanulásának, a tantárgyi követelmények ismeretének, a 

tudományos magyarázatok értelmezési képességének, az egészségtudatosság és 

betegségmegelőzés alapinformációinak elsajátítását célzó programok kidolgozása és megvalósítása 

az egyéni fejlesztés sikeressége érdekében. A korai iskola elhagyással veszélyeztetett tanulók és 

családjaik az esetek döntő többségében különösen nehéz háttérrel rendelkeznek, nagyon 

sérülékenyek, így gyakran az életvezetéshez, a társadalomba illeszkedéshez is szükségük van 

támogatásra. A megvalósítás egyik legnagyobb kihívása a megcélzott intézményeknél tapasztalható 

kapacitáshiány, amelyet a felhívás a projektekbe bevonandó inaktív pedagógusok továbbképzésével 

és a pedagógus-jelöltek képzésével kíván áthidalni. A programban dolgozó valamennyi szakember 

speciális felkészítése, továbbképzése, tapasztalatcseréje a projekt sikeres megvalósításának 

elengedhetetlen feltétele.  



 
 
 
 
 
 

 

A fejlesztés célja: A fentiekből következően jelen felhívás közvetlenül és közvetetten is a végzettség 

nélküli iskolaelhagyásnak kitett, az iskolai kudarc szempontjából veszélyeztetett gyermekek/tanulók 

csoportjának illetve családjaiknak célzott támogatását szolgálja. 

A fejlesztés olyan komplex programokat támogat, melyek innovatív pedagógiai eszköz- és 

hatásrendszerükkel, személyközpontú, egyéni fejlesztésen és az iskola-család együttműködés 

fejlesztésén alapuló tevékenységeikkel képesek megszólítani azokat a jellemzően hátrányos helyzetű 

tanulókat és családjaikat, akik a leginkább veszélyeztetettek a korai iskolaelhagyással. A program 

során egyéni fejlesztés, mentorálás, szülői programok, rendezvények, eszközbeszerzés és 

továbbképzés valósul meg. 

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 

Társfinanszírozásával, Emberi Erőforrás Operatív Program keretén belül valósul meg. 

 


