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A JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézmény beszámolója az EFOP 3.1.6 projekt 

2019. II. negyedévi tevékenységének megvalósításáról 

Beszámoló 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 c. projekt keretében szervezett 

„Megoldási utak vagy korai iskolaelhagyás?” című egész napos konferenciáról 

Tagintézményünk szervezésében, 2019. május 22-én került megrendezésre a korai iskolaelhagyás 

témában tartott konferencia. Az előzetes tervezésekor igyekeztünk olyan kérdéskört választani, ami 

napjainkban nagyon aktuális és a meghívott előadók segítségével irányt tudunk mutatni az esetleges 

megoldási utak felé. 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 konferencián a járás közoktatási intézményeiből sokan voltak jelen, középiskolában, általános iskolában és 

óvodákban dolgozó pedagógusok.  

         

A rendezvény kezdetén a Tiszatavi Alapfokú Művészeti Iskola Kunhegyesi Tagozatának előadását 

láthattuk, akik Szilágysági táncokat mutattak be, majd Csibi Enikő a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 

főigazgatója köszöntötte a konferencia résztvevőit. Zsidóné Kádár Terézia a JNSZM 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.  

Dr. Lénárd Sándor, az ELTE Neveléstudományi tanszékének docense „Mire lehet/ne jó az iskola?-

adaptivitással a lemorzsolódás ellen” című előadásában arról beszélt, hogyan változott az oktatásban a 

tanárok szerepe a hatékony tananyagátadásban. 

Dr Fodor Szilvia a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet Pedagógiai és pszichológia Tanszék 

adjunktusa 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.  
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Ernesztné Csatári Ida tanügyigazgatási referens, a Karcagi Szakképzési Centrum nyolc 

tagintézményében zajló GINOP-6.2.3-17azonosítószámú, „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 konferencia második részében két olyan, gyakorlatban jól működő általános iskolai program 

megvalósításába kaptunk bepillantást, ami segítség lehet a lemorzsolódás megelőzésében. Lefor Gyula, a 

ceglédi Várkonyi István Általános Iskola igazgató-helyettese az Arizona program bevezetésének 

előzményeiről, lépéseiről, buktatóiról beszélt. Orosz Zsuzsanna KIP képző, mentor, a tiszafüredi Bán 

Zsigmond Református Általános Iskola pedagógusa „Együtt többre vagyunk képesek” című előadásában 

a Komplex Instrukciós Programot (KIP) mutatta be, amely egy olyan speciális kooperatív tanulási eljárás, 

ami a különböző társadalmi helyzetű, különböző képességű és teljesítményű gyerekek hatékony 

együttnevelését tűzte ki célul. 

                                  

A konferencia zárásaként Zsidóné Kádár Terézia tagintézmény igazgató összegző gondolataiban 

kiemelte, hogy a lemorzsolódás megelőzése, a fiatalok középfokú végzettséghez juttatása már középtávon 

megtérülő befektetés. A megelőzéshez, a probléma kezeléséhez szemléletváltás, innovatív hozzáállás és 

együttműködés szükséges, melynek megvalósításához a konferencia is nyújtott hasznos szakmai 

ismereteket. 

 

 

   Kunhegyes, 2019. május 22.                

                                                                                     Zsidóné Kádár Terézia 

                                                                                  mb. tagintézmény – igazgató 

                                                                                         programfelelős 

 

 

 

 

 


