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Iskolánk belekerült a Támop 3.1.4.B–13/1-2013-0001 „Köznevelés 

az iskolában” című EU támogatásból megvalósult kiemelt projektbe, 
melynek egyik része az intézményfejlesztési modul. 

 
A projekt célja: 

a nehéz helyzetben lévő állami fenntartású általános iskolák 

támogatása, amely közvetett módon segíti elő az 
 intézményekben tanuló diákok kompetenciamérésben elért 

eredményeinek, valamint  
 az iskolai sikerességük javulását 

 a pedagógusok módszertani eszköztárának bővítését  
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Gyökérprobléma/ 

hiányterület 
megállapítása 

Cél konkrét 

megfogalmazása, 
a megvalósítható 

fejlesztési cél 

Szükséges 

beavatkozás, 
javasolt lépések, 

fejlesztési 
lehetőség 

Várható 

eredmény/ 
sikerkritérium 

Tanulói 

motiválatlanság  

A tudás iránti igény 

pozitív irányba való 
elmozdítása 

Tanulást segítő 

környezet 
kialakítása; 

változatos 
technikák 

alkalmazása 

A tanulmányi 

eredmények 
javulása 

Magatartási 
problémák 

A problémák korai 
felismerése és 

kezelése; 
magatartási kultúra 

alakítása 

A családdal való 
kommunikáció és 

kapcsolattartás; 
az osztálytanító, 

gyermekvédelmi 
felelős 

tevékenysége; 
szakember 

bevonása; 
terápiás 

módszerek, 
játékok. 

Csökken a 
magatartási 

problémákkal 
küzdő tanulók 

száma 

Otthoni tanulás 

hiánya 

A szülők és tanulók 

meggyőzése arról, 
hogy szükséges az 

otthoni tanulás az 
eredményességhez. 

Különböző tanulási 

technikák 
megismertetése; 

egyénre szabott 
tanulási tervek 

kidolgozása 

Házi feladatok 

rendszeres 
elkészítése; 

bukások 
számának 

csökkenése 

Pedagógusoknak 
több a 

kudarcélménye, 
mint a sikere. 

A pedagógus kiégés 
megakadályozása. 

Hospitálás hasonló 
helyzetű 

iskolákban; bevált 
jó gyakorlatok 

adaptálása 

A pedagógusok 
mentális 

állapotának 
javulása 

Csoportprofilhoz 
adaptált 

tanmenetek 
hiánya 

A tanulócsoport 
adottságának   

megfelelő tanmenet 
használata. 

A tanulócsoport 
szintjének 

felmérése, ehhez 
igazodó tanmenet 

elkészítése. 

A tanulmányi és 
kompetenciamér

ések 
eredményeinek 

javulása. 

Alapvető IKT 

eszközök hiánya 

Megfelelő számú 

IKT-s eszközök 

beszerzése 

Eszközfelmérés, 

pályázati 

lehetőségek 
kihasználása. 

Tanulói 

motiváltság 

erősítése; 
korszerű 

eszközök 
hatékony 

alkalmazása. 
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Gyökérprobléma/ 
hiányterület 

megállapítása 

Cél konkrét 
megfogalmazása, 

a megvalósítható 
fejlesztési cél 

Szükséges 
beavatkozás, 

javasolt lépések, 
fejlesztési 

lehetőség 

Várható 
eredmény/ 

sikerkritérium 

Szülői 
érdektelenség 

A szülők 
érdeklődésének 

felkeltése az iskolai 
munka iránt. 

A szülők minél 
nagyobb számú 

bevonása az iskola 
életébe. 

Szülői attitűd 
javulása. 

 
 

 

 
Az okok és gyökérproblémák feltárása után kidolgoztunk egy fejlesztési 

tervet, amely elsősorban a tanulók már meglévő képességeit élményszerű 
tanulási módok bevezetésével kívánjuk fejleszteni, növelve 

motiválhatóságukat, érdeklődésüket, ezzel biztosítva együttműködésüket 
is.  

„Múltadban a jövőd”címmel terveztünk szakkör formájában olyan 
tanórán kívüli tevékenységeket, melyek során lehetőség nyílik a 

tevékenykedtetés útján történő ismeretszerzésre.  
A hagyományos oktatási módszerekkel nem tudunk javítani az 

eredményeken, ezért folyamodtunk olyan módszerhez, ahol a szülők és 
partnerek bevonásával szeretnénk motiválni tanulóinkat. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

1051 Budapest, Nádor utca 32. 

Telefon: +36-1/475-1358 

Honlap: www.klik.gov.hu  

TÁMOP-3.1.4B-13/1-2013-0001 

„Köznevelés az iskolában”  

 

http://www.klik.gov.hu/

