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„A lemorzsolódás megelőzésével kapcsolatos feladatok és lehetséges 

megoldások” 

 
Ismertető a szakmai programról 

 

Juli már 33 óra igazolatlan hiányzásnál tart, semmi nem érdekli, ami az iskolában történik. Karcsi, amikor 

véletlenül jelen van az órákon, látványosan unatkozik, láthatóan magányos. Gézának soha nincs felszerelése, 

házi feladata, de mindegy is, hiszen már úgysem akarja befejezni a tanévet… 

 

Tanárként, vezetőként mit teszünk, mit tehetünk értük? Hogyan tudnánk megtartani a korai 

iskolaelhagyó, vagy lemorzsolódó gyermekeket? 

 

A képzés célja az intézmények közvetlen segítése, válaszadás felmerülő kérdéseikre, kihelyezett képzéseken 

keresztül. Komplex megközelítéssel nyújtunk konkrét stratégiákat az érintett iskoláknak a lemorzsolódás 

megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogatórendszer kialakítására. 

Különböző szinteken kínáljuk a módszerek megismerésének lehetőségét: 

 intézményi szinten, 

 pedagógusok számára,  

valamint a veszélyeztetett gyermekek közvetlen megsegítésére. 

 

A képzés témái:  

• a helyi viszonyoknak megfelelő stratégiák, 

• korai jelzőrendszer kiépítése, működése, külső szakemberek, partnerek bevonásának lehetőségei 

• a beavatkozás területei, az egyéni fejlesztés és a differenciálás lehetőségei, 

• az egyéni fejlesztési terv elkészítésnek módszertana 

• tehetség-alulteljesítés 

• reziliencia 

A cél, hogy a különböző jeleket a kollégák időben felismerjék, és azáltal meg tudják keresni az érintett tanuló/k  

számára legmegfelelőbb segítséget. 

 
Gyakorlati szemléletű pedagógus-továbbképzés bármely érdeklődő pedagógus, nevelő munkát segítő 

alkalmazott számára, aki szeretne az iskolai team tagjaként hatékonyan részt venni a lemorzsolódás 

csökkentésében. Azoknak az intézmény vezetőknek javasoljuk, hogy delegáljanak pedagógusokat a képzésre, 

akik szeretnének proaktívan gondolkodni, vagy már érintettek a veszélyeztetettség kapcsán, de erősíteni 

kívánják iskolai közösségük folyamatos fejlődését, és igénylik, hogy kollégáik új szemlélettel és módszerekkel 

segítsék intézményük munkáját. Az igazán érintett területeken pl. szakgimnáziumokban, szakiskolákban, hasznos 

a lehetőségek rendszerezett megismerése. 
 

Minimális létszám: 10 fő 

Maximális létszám: 30 fő  

 A képzés időtartama 5 óra (5x45 perc)  

    Kezdési időpont: 10.00 óra  

    (amennyiben a helyszín Budapesttől 200 km-nél távolabb van, úgy lehetséges 10.30, illetve 11.00 óra) 
 
 

 

A képzésnek helyet adó intézmény által biztosítandó infrastrukturális feltételek: 
 

• előadói számítógép interneteléréssel, projector, hangfalak 

• előadói tábla, vagy flipchart 

• a résztvevők számának megfelelő szék, asztalok 
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