
A Jász Nagykun Szolnok Megyei 
P e d a g ó g i a i  S z a k s z o l g á l a t 
Kunhegyesi Tagintézménye az 
EFOP-3.1.6-16-2017-00026-os 
számú, „Hinned kell, hogy a világ 
Teveled is ékes!” A kiemelt 
figyelmet igénylő gyermekek és 

tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központban 
című pályázati projekt keretében  korai 2019. május 22-én
iskolaelhagyás témában konferenciát rendezett. Az egész napos 
programon a járás közoktatási intézményeiből sokan voltak 
jelen, középiskolában, általános iskolában és óvodákban 
dolgozó pedagógusok. A téma aktualitását az Európai Unió 
stratégiai célkitűzése adta, mely szerint az EU átlagában az 
oktatást-képzést középfokú végzettség/szakképzettség nélkül 
elhagyó 18–24 év közötti, legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkező fiatalok arányát 10% alá kell 
csökkenteni, amelynek egyik feltétele, hogy kevesebb tanuló 
morzsolódjon le a különböző iskolai programokból. 

A rendezvény kezdetén a Tiszatavi Alapfokú Művészeti 
Iskola Kunhegyesi Tagozatának előadását láthattuk, akik 
Szilágysági táncokat mutattak be, majd  a JNSZM Csibi Enikő
Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója köszöntötte a 
konferencia résztvevőit.  a JNSZM Zsidóné Kádár Terézia
Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézményének 
igazgatója megnyitó beszédében bemutatta a pályázati projektet 
és a korai iskolaelhagyás kapcsán a lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulók megyei és környező járások 
összehasonlító adatait ismertette. , az ELTE Dr. Lénárd Sándor
Neveléstudományi tanszékének docense „Mire lehet/ne jó az 
iskola? – adaptivitással a lemorzsolódás ellen” című 
előadásában arról beszélt, hogy míg korábban azt gondolta 
végig a tanár, hogy milyen lépésekben tudja hatékonyan 
közvetíteni a tananyagot, most azt kell megterveznie, milyen 
differenciált tevékenységekkel, egyénre szabott feladatokkal 
tudja a diákokat segíteni abban, hogy maguk találjanak 

válaszokat az általuk megfogalmazott kérdésekre. Dr Fodor 
Szilvia a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet Pedagógiai 
és pszichológia Tanszék adjunktusa a pozitív pszichológiai 
alapfogalmak áttekintése és a fejlődéselméletek ismertetése 
mellett előadásában olyan gyakorlati példákat is bemutatott 
(mindset-intervenció, a „bővíts-építs” légkör kialakítása), 
melyek tanulságos és hasznos eredményekkel szolgálnak a 
tanulói jóllét és motiváció erősítése szempontjából.                    
Tasi Krisztina programkoordinátor, egészségpszichológus 
előadásából megismerhettük a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Jelenlét programját, mely által betekintést nyertünk azokba a 
mindennapi küzdelmekbe, megoldásra váró feladatokba, 
amelyekkel munkájuk során találkoznak és próbálnak a 
társszakmák szakemberei segíteni.  Ernesztné Csatári Ida
tanügyigazgatási referens, a Karcagi Szakképzési Centrum 
nyolc tagintézményében zajló GINOP-6.2.3-17 azonosító 
számú, „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” 
című projekt bemutatása kapcsán ismertette azokat a megoldási 
lehetőségeket, amelyek a pályázati cél megvalósításával segítik 

a korai iskolaelhagyás problémájának hatékony kezelését, a 
középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési 
mutatóinak csökkentését, valamint az e cél elérését segítő 
pedagógiai-szakmai munka módszertani megújítását.

A konferencia második részében két olyan, gyakorlatban jól 
működő általános iskolai program megvalósításába kaptunk 
bepillantást, ami segítség lehet a lemorzsolódás megelőzé-
sében. , a ceglédi Várkonyi István Általános Iskola Lefor Gyula
igazgató-helyettese az Arizona program bevezetésének 
előzményeiről, lépéseiről, buktatóiról beszélt. Előadásában 
elmondta, hogy program alapgondolata szerint, olyan 
megoldást kell adni a pedagógus kezébe, ami segíti az órai 
munkát anélkül, hogy a személyiségi jogokat megsértené. Az 
Arizóna program lényeges eleme, hogy az agresszió minden 
formáját elkerülve a tanuló saját döntésén alapuló eszköz 
kerülhet a pedagógusok kezébe, mely eredményeként a tanóra 
védelme és a gyermek fejlődése is megvalósul. Orosz 
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