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A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely beszámolója az EFOP-

3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú "Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!”  

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi 

Központban c. projekt  

 

A korai iskolaelhagyás okai, veszélyei, következményei valamint azok mérséklése – félnapos 

indikátorrendezvény 

 

A rendezvény helyszínét a művelődési ház dolgozói kéréseinknek megfelelően 

rendezték be, a mi dolgunk csak az informatikai, prezentációs anyag biztosítása volt. A 

vendégeket regisztrációs részlegben fogadtuk, ahol a nap további történéseiről újból 

információt kaptak, mely a kiküldött meghívóban is szerepelt. A szakmai program 9:00 órától 

14:00 óráig tartott. 

A rendezvényt a Telephely logopédusa nyitotta meg, illetve mindvégig moderálta is azt. 

Elsőként Szabó Ildikó telephely-vezető mutatta be néhány diában a pályázati projektet. Beszélt 

a felhívásról, a pályázat megírásának folyamatáról, a pályázatban részt vevő intézményekről. 

A hallgatóság megismerhette azokat a területeket, amelyeken a Telephely a pályázatban teljesít, 

illetve a konkrét programokról is ejtett néhány szót. Ezt követően saját előadásával folytatva 

fel vázolta az élethosszig tartó tanulás értelmezéseit, beszélt a kulcskompetenciák fejlődésének 

fontosságáról, valamint nevelés-oktatás színtereiről is, azok jellemzőiről, kapcsolatairól az 

élethosszig tartó tanulás képességének kialakulásával kapcsolatban. Ugyanakkor szemléltette a 

korai iskolaelhagyás jelenlegi statisztikai adatait is, ide kapcsolódó fogalmak kerültek 

tisztázásra, s a Kormány 2014-2020-as cselekvési tervét is megismerhette az érdeklődő 

közönség azon területekkel kapcsolatban, melyeken a tervezett beavatkozások hatásaként 

elérhető a lemorzsolódás 10% alá való csökkentése 2020-ra Magyarországon is, valamint 

fenntartható, esetleg tovább javítható statisztikai adatokat tudnak a köznevelési intézmények 

produkálni a későbbi években is – profitálva a változtatásokból.  

Ezt követően Krómi Zoltánné szaktanácsadót hallgathatta meg a közönség, aki nagyon 

lendületes, szemléletes Lemorzsolódó, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók az 

intézményben című előadásával hozta érzékelhető közelségbe a problémakört. Felvázolta a 

szomorú statisztikai adatokat, a lemorzsolódáshoz vezető utakat, l”lehetőségeket”, ugyanakkor 

azokat a támogtó tevékenységeket is, melyekben az oktatás-nevelés színterének minden 

résztvevője részesülhet. Megerősítette azt a tényt is, melyet a segítő szakmák, hivatások végzői 

jól tudnak, hogy mindenkinek más típusú segítségre van szüksége, és mindenkineek lehet 

segíteni, csak a mérték és a határ más. Rávilágított továbbá arra is, hogy csakis összefogás révén 

sikerülhet a lemorzsolódást megelőzni, csökkenteni, a lemorzsolódókat visszaintegrálni az 

oktatási rendszerbe. Szakmailag megalapozott, energikus előadása a nézősereget magával 

ragadta. 

A korai iskolaelhagyás lehetséges okairól Csíkné Gábli Erika pszichológus tartott 

előadást. Az egyéni, társadalmi és iskolarendszerben gyökerező okok körbejárása során képet 

kaphattak a hallgatók arról, hogy mi minden állhat az mögött, hogy a gyerekek egy része 

végzettség nélkül kerül ki az iskolából. A 

prezentáció rávilágított arra, hogy hazánknak a 

kezdeti szép sikerek után, bizony egyáltalán nem 

sikerült csökkentenie a kimaradó tanulók számát, 

míg a többi európai állam mindegyike jelentős 

előrelépést tett a probléma megoldásában. A 

különböző családi okok és személyiségbeli 

jellemzőkön túl szó volt az intézmények és a 

pedagógusok felelősségéről is.  A szakember külön 
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kiemelte, hogy az érintettek teljes összefogása szükséges ahhoz, hogy kezelhető legyen ez a 

fontos, gyermekeink, unokáink jövőjére is kiható nehézség.  

Csíkné Gábli Erika gyakorlati tanácsai után a rendezvény résztvevőit szendvicsebéd és 

frissítő ital várta, melynek fogyasztása közben ismerkedhettek, megvitathatták tapasztalataikat, 

nézeteiket, illetve pihenhettek egy kicsit a hátralévő két előadás előtt.  

A szendvicsebéd elfogyasztása után Varga Mária Hátrány – tehetség című előadása 

alkalmával szembesülhettek vendégeink az országon belül jól körülhatárolt, leszakadó 

térségekkel, ahol nagyon magas a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók száma. Jobban 

megismerhették a telephely által ellátott települések helyzetét, a lakosság összetételét. Rálátást 

nyerhettek a tehetség és a hátrány kapcsolatára, mely két eset bemutatásával tette színesebbé, 

életszerűbbé az előadást. 

A program utolsó előadójaként Szabó János lépett a hallgatóság elé, aki a 

harcművészetek személyiségfejlesztő hatásairól beszélt. A jól strukturált előadásban kitért a 

harcművészetek kialakulására, földrajzi elterjedésére, valamint a kialakulásukhoz kapcsolódó 

filozófiai-társadalmi összefüggésekre. Külön elemezte a harcművészetek és a küzdősportok 

közti átmenetet és a lényegi különbségeket. Az előadás második felében elemezte mindazokat 

a személyiségformáló hatásokat, melyek, mint egy folyamat elemei jelennek meg a fiatalok 

életében, kialakítva azokat az alapvető erkölcsi- etikai normákat, „túlélési stratégiákat”, melyek 

sikeressé teszik őket az iskolai- társadalmi beilleszkedésben. Az előadó mondaivalóját 

gördülékenyen adta elő, a saját versenyzői- edzői tapasztalataiból hozott példák alátámasztották 

mondanivalójának hitelességét. 

Az előadások után lehetőség nyílt szakmai beszélgetésre is, ahol a felmerült kérdések, 

észrevételek megbeszélésre kerültek. 
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           Szabó Ildikó 

        telephely-vezető 


