
„Szülő-suli” A tanulók iskolai előmenetelének javítása és a 

korai lemorzsolódás visszaszorítása a Debreceni Tankerületi 

Központ 5 intézményében EFOP-3.11.1-17-2017-00017 

 

 

 

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.11.1-17-2017-00017 
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 A kedvezményezett neve: Debreceni Tankerületi Központ 

Címe: „Szülő- Suli” – a tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás 

visszaszorítása a Debreceni Tankerületi Központ 5 intézményében 

A támogatás összege: 79.995.062 Ft 

A projekt tartalmának bemutatása: 

A projekt célja a végzettség nélküli korai iskolaelhagyás visszaszorítása, a minőségi 

oktatáshoz való hozzáférés biztosítása, az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése és 

megvalósítása, a köznevelés hátránykompenzációs és iskolai előmenetelt segítő családi 

környezetet támogató beavatkozásainak megvalósítása érdekében. 

A megvalósítás a Debreceni Bocskai István Általános Iskolában, a Debreceni Fazekas 

Mihály Általános Iskolában, a Debreceni József Attila Általános Iskolában, a Debreceni 

Karácsony Sándor Általános Iskolában, a Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola 
és AMI-ban történik az alábbi tevékenységeken keresztül: 

 - Egyéni tanulási utakat támogató módszerek kialakítása és alkalmazása (egyéni 

fejlesztési tervek kialakítása, megvalósítása, egyéni teljesítmények értékelése, 
előrehaladás nyomon követése);  

- Egyéni szintnek megfelelő fejlesztés a különböző kompetenciaterületeken: matematika, 

logika; szövegértés, szövegalkotás, kommunikáció; az önálló tanulás készségének, 

technikáinak kialakítása, fejlesztése, tanulási motiváció erősítése; digitális kompetencia; 

szociális kompetencia; idegen nyelvi készségek; tanuláshoz, az életvezetéshez, az 

önismerethez szükséges alapkompetenciák 
- egyéni fejlesztés helyi innovatív módszertanainak kidolgozása és terjesztése  

- „Szülő-Suli” programok: a 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.  

- az egyéni fejlesztést és az előrehaladást segítő családi környezet támogatását szolgáló, 

nyugdíjas pedagógusokat és pedagógus-jelölteket is integráló intézményi 

kapacitásbővítés, illetve kapcsolódó módszertani képzés;  

 

A projekt révén esélyt teremtünk, hogy a tanulók pozitív életvezetési lehetőséghez 

jussanak, sikeresebben találják meg helyüket a munkaerő piacon, 

támogatjuk szüleiket az egész életen át való sikeres 

tanulásban, példamutatásban. 

 

 


