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Nógrád megyei helyzetkép a lemorzsolódás megelőzését 
szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer 

adatai alapján 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelem magyarországi stratégiája jegyében 2018. február 12-

én harmadik alkalommal zárult le a köznevelési intézmények félévenkénti adatszolgáltatása a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerében. 

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 26/A. § (3) 

bekezdése alapján az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központja (a továbbiakban: POK) 

elemezte a Nógrád megyei adatokat. 

Nógrád megyében 68 köznevelési intézmény 170 db 5-12. évfolyammal működő feladatellátási helye vett részt 

az adatszolgáltatásban. A 12744 fős tanulólétszámból 2355 fő (18,5%) a lemorzsolódással veszélyeztetett.  
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Az előző adatszolgáltatási időszakhoz képest a lemorzsolódással veszélyeztetett Nógrád megyei tanulók 

aránya több mint 1%-kal csökkent, azonban a megyék és Budapest országos összehasonlításában még így 

is Nógrádban a legmagasabb ez az arány. Biztató azonban, hogy megyénk azon kilenc megye egyike, ahol 

csökkenés tapasztalható. Ugyancsak kilenc azoknak a megyéknek a száma, amelyekben az arány növekedett. 

Két esetben nincs számottevő különbség, s ez állapítható meg az országos átlagról is (11%). 

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók közül az egyes veszélyt jelző tényezőket vizsgálva a nógrádi 

átlag csak az 1,1-nél nagyobb mértékben tanulmányi eredményüket rontó tanulók arányát tekintve alacsonyabb 

az országos átlagnál említésre méltó mértékben. A legtöbb tényező vonatkozásában rosszabb a helyzet Nógrád 

megyében az országos átlagnál, különösen igaz ez a rossz magatartásúakra (arányuk 11%-kal magasabb),  

a 100 óra igazolt hiányzást elérőkre (arányuk 7%-kal magasabb) és a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményben részesülőkre (arányuk 11%-kal magasabb). 
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A veszélyt jelző tényezők közül megyénkben legjelentősebb az egy vagy több tantárgyból elégtelen 

osztályzat (bukás), a hanyag szorgalom és a rossz magatartás. 

 

Az iskolatípusok összehasonlításában megállapítható, hogy a lemorzsolódással veszélyezetetett tanulók ¾ 

része szakképző iskolában tanul. Míg az előző adatszolgáltatási időszakban arányuk a szakgimnáziumban 

volt a legmagasabb (26%), s ezt követte a szakiskolai arány (25%), a legutóbbi időszakban megfordult a sorrend, 

ezzel együtt a szakgimnáziumokban 4%-os csökkenés tapasztalható. Az általános iskolában 22-23%-os az 

arány, nem változott számottevően. 
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A legtöbb lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló az 5-12. évfolyamon matematikából kapott elégtelen 

osztályzatot (7%), ezt követi a történelemből és magyar irodalomból bukottak aránya (5%, illetve 4%), 

majd a magyar nyelv és az angol nyelv (3%). Az idei tanév félévi elégtelen osztályzatainak száma, arányai 

valamennyi tantárgyból meghaladják a megelőző tanév végi arányokat. 

 

Ha csak a középfokú intézményeket vizsgáljuk a szakami elmélet – különösen a 9. és 10. évfolyamon – megelőzi 

a matematikát a bukások arányában, és sajnos a szakmai gyakorlatból is meglehetősen magas az elégtelen 

osztályzatra minősítettek aránya. 
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A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya feltűnően magas a 7. és 9. évfolyamokon, melynek az 

előbbi esetben főként az új tantárgyak belépése és az életkori sajátosságok, míg utóbbi esetben az iskola-

váltással összefüggő nehézségek a valószínűsíthető okai. 

Az adatszolgáltatásban részt vevő 170 Nógrád megyei feladatellátási hely közül 40-ben magasabb a lemor-

zsolódással veszélyeztetett tanulók aránya, mint a megyei átlag. Ezeknek az iskoláknak a Salgótarjáni POK 

intézkedési javaslatokat tett a jelzőrendszer elektronikus felületén, mely intézkedések előrehaladásáról az 

érintettek augusztus végén számolnak be. 
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 Nálunk bevált! 

Jó gyakorlatok a lemorzsolódás ellen! 

Az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központja az iskolai lemorzsolódás elleni küzdelemhez 

kapcsolódó feladatai keretében elhatározta a Nógrád megyében fellelhető jó gyakorlatok összegyűjtését 

azzal a céllal, hogy ebből egy olyan adatbank alakuljon ki, melyből a problémával érintett intézmények 

meríthetnek. 

Ez év februárjában kértük a megye köznevelési intézményeit és szaktanácsadóit tapasztalataik megosz-

tására e téren: amennyiben intézményükben, vagy a köznevelésben végzett bármilyen tevékenységük során 

találkoztak olyan módszerrel, tevékenységi formával, amelyről úgy gondolják, hogy hatékonyan hozzájárul 

a korai iskolaelhagyás, a lemorzsolódás megelőzéséhez, csökkentéséhez, a gyakorlat rövid leírásával és 

megküldésével legyenek segítségünkre az eredményes megoldási lehetőségek tárának gazdagításához. 

Tapasztalataink szerint sokan nincsenek tudatában annak, hogy jó gyakorlatot folytatnak, ezért kértük, hogy 

ne csak a már ismert, korábban azonosított vagy minősített jó gyakorlatokat vegyék számba, hanem 

gondolják meg, hogy intézményük, az általuk ismert pedagógusok vagy pedagógus közösségek, az iskolákhoz 

kapcsolódó más szervezetek, szakemberek körében ismernek-e a lemorzsolódás ellen ható tevékeny-

ségeket, módszereket. 

Eddig 7 intézmény mintegy 40 olyan tevékenységet ismertetett velünk, mely eredményes lehet a lemor-

zsolódás kezelésében. Ezek közül most a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátó-

ipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolájában bevált gyakorlatot adjuk közre. 

Arizona-program 

A program azt tűzi ki célul, hogy lehetővé tegye a tanárok számára a zavartalan tanítást a tanulók számára 

pedig a zavarmentes tanórát. 

A rendetlenkedő tanulók viselkedésükkel károkat okoznak a tanulni szándékozó tanulóknak, mert 

akadályozzák őket a tanuláshoz való jogukban.  

A tanároknak meg kell védeniük a zavaró, rendetlenkedő osztálytársaktól azokat a tanulókat, akik készek 

a szabályokat betartani. A program alkalmazása azt eredményezi, hogy konkrét cselekvési, viselkedési 

módokat állít, mely lehetővé teszi számunkra, hogy kölcsönös tisztelet légkörében a következő osztály-

szabályokat betartassák: 

1. Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz 

2. Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz 

3. Mindenki tartsa tiszteletben mások jogait 

Ezeket a szabályokat a program bevezetése előtt az iskola valamennyi érintettjével: diákokkal, szülőkkel, 

pedagógusokkal, a fenntartóval ismertettük és elfogadtattuk. 

A program célja, hogy a konfliktusokat hatástalanítsa, mérsékelje: a folyamatosan zavaró diák elhagyja az 

osztálytermet, így a konfliktus lefolyása megtörik, a diáknak alkalma nyílik arra, hogy konfliktushelyzeten 

kívül elgondolkodjon saját viselkedéséről, a konfliktust nem a tanórán az egész osztály előtt kell elintéznie, 

az órából nem veszítünk el jelentős időt. A tanulni vágyó diákok számára létrejön egy nyugodt, megfelelő 

tanulási légkör. Elkerülhetjük, hogy a rendetlen diákok negatív példaként álljanak a többi tanuló előtt,  

hisz a renitens diákok számára az osztályterem már nem jelent „színpadot” zavaró akcióik számára, nincs 

közönségük. 

Ha a tanárnak az a véleménye, hogy egy tanuló megszegi a szabályokat és zavarja a tanítást, akkor megkéri 

a tanulót, hogy hasonlítsa össze, vajon a saját magatartása megegyezik-e a szabályban leírtakkal vagy sem. 
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A fent említett kérdések megválaszolása tudatos gondolkodást kíván a diáktól arra vonatkozóan,  

hogy viselkedése megengedett-e az osztályszabályok keretein belül. Ha a diák továbbra is zavarja az órát, 

akkor tudatosan döntött a szabályok betartása ellen, és ezért magára vállalja a felelősséget. Ilyenkor a 

teremből az Arizona szobába kell mennie. Itt nyugodt körülmények között átgondolhatja, milyen tervet 

készít. A terv tartalmazza a diák gondolatait és elképzeléseit arról, hogy tudja elérni azt, hogy az általa 

okozott zavart a jövőben hogyan tudja elkerülni. A terv elkészítésében segíthet az Arizona szobában lévő 

tanár, ha a diák szeretné. A megegyezés a program alapvető eleme, ez alkotja a tanár és diák közös 

munkájában a bizalmi alapot. 

Az Arizona szobában tett látogatásokat, és az abból eredeztethető terveket dokumentáljuk. 

Ha sikertelen a diák tervkészítése, kimaradnak a kívánt további lépések, akkor a szülőket a gyerekkel 

tanácsadásra hívjuk. A szülők az ilyen tanácsadások, beszélgetések alkalmával az iskolát nem mint 

„figyelmeztetőt”, hanem mint partnert ismerik meg, mely a további együttműködésre jótékonyan hat. 

Az Arizona szobát egy kisebb helyiségben rendeztük be. Ennek során fontosnak tartottuk, hogy légköre ne 

emlékeztessen a tantermekére. Szőnyegeket hoztunk, függönyt, virágokat, foteleket, s a tanulópadoknál 

kisebb asztalokat. Itt is kifüggesztettük a három szabályt. Megbeszéltük, hogy a felügyeletet ellátó tanártól 

milyen viselkedés várható el, hiszen a kikerülő gyereket meg kell nyugtatnia, és azt kell elérni nála, hogy 

gondolja végig viselkedésének okait és következményeit, hogy változtatni tudjon rajta. A tanárnak nem kell 

feltétlenül segítséget nyújtani ebben, csak ha a tanuló kéri, vagy ha a tanár úgy ítéli meg, hogy egyedül erre 

a diák nem képes. A visszatérési tervet a felügyeletet ellátó nevelőnek jóvá kell hagynia, csak akkor térhet 

vissza a tanuló az osztályába. 

A tanóráról távozó gyerekek számát nem limitáltuk. Érdemes a legrenitensebbet megkérdezni először a 

szabályok betartásáról, s ha ő távozik, általában a többiek is abbahagyják az óra zavarását.  

Az óra anyagát a tanulónak pótolnia kell, s ezt a szaktanárnak köteles bemutatni. Az Arizona szobába 

távozás nem jelent mentességet a következő órai számonkérés alól. 

A program erénye: jogok tiszteletben tartása, nyugodtabb osztálylégkör, kevesebb konfliktus, a rend-

zavarótól elvesszük a rivaldafényt, magatartásmódosító rendszer, kollégák, gyerekek védelme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 
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