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Bognár Mária

Egy sikeres kezdeményezés a korai 
iskolaelhagyók integr�l�s�ra: 
az FSZK Dobbantó programja

A korai iskolaelhagyásnak súlyos következményei vannak 
az egyén, a társadalom és a költségvetés szempontjából is. 
Az EU deÞ níciója szerint korai iskolaelhagyóknak tekinthe-
tők mindazok a 18�24 éves Þ atalok, akiknek nincs befejezett  
középiskolai végzett ségük. A tanulmány hozzáférhető, hazai 
vonatkozású adatokkal alátámasztva tekinti át a probléma 
társadalmunkat érintő néhány következményét, és kiemelten 
vizsgálja a korai iskolaelhagyás veszélygócának mutatkozó 
szakiskolák helyzetét. 2008�2011 között  a Fogyatékos Sze-
mélyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai vezeté-
sével megvalósított  Dobbantó projekt sikeres választ talált a 
problémára. A diákok emlékében élő, a korábbi kudarcok-
hoz kötődő, teljes tanulási környezet megváltoztatásával az 
ország 15 iskolájában ért el kiemelkedő sikereket, amelyeket 
a megvalósító pedagógusokat támogató, komplex eszköz-
rendszer is biztosított .

Az EU deÞ níciója szerint korai iskolaelhagyóknak számítanak mindazok 
a Þ atalok, akik 24 éves korukra nem rendelkeznek középfokú iskolai 
végzett séggel, azaz nincs olyan bizonyítványuk, amely alapján felsőfokú 
tanulmányokat kezdhetnének. A munkaerőpiac trendjeit és munkaerő-
igényét vizsgáló kutatások evidenciaként kezelik a képzés, az iskolá-
zott sági szint és a piac igényei között i kapcsolatot. Az ilyen kutatáso-
kon alapuló előrejelzések miatt  vált az EU 2020-ra kitűzött  öt stratégiai 
célok egyikévé, hogy ekkorra 10 százalékra kell csökkenteni azoknak a 
18�24 éves Þ ataloknak az arányát, akiknek nincs befejezett  középiskolai 
végzett ségük. 2020-ra ugyanis az innovatív, fejlett  gazdaságot célul tűző 
európai munkaerőpiacnak � az akkorra elért technológiai színvonal miatt  
és a további fejlődés érdekében � egyre növekvő arányban lesz szüksége 
a legalább az érett ségi vizsgáig eljutt ató szintig képzett  munkaerőre. A 
gazdasági világválság hatását vizsgáló, az EU munkaerőpiacára Þ gyelő 
előrejelzések minimális növekedést jeleznek ugyan az ún. elemi foglalko-
zások terén várható munkaerő-keresleti piacon, pl. a vendéglátóiparban, 
háztartásokban nyújtott  elemi szolgáltatások körében (CEDEFOP 2011/a). 
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Ugyanakkor az előrejelzések arra is rámutatnak: fontos, hogy iskolázot-
tabb, a további tanulásra nyitott  és képes munkaerő végezze még ezeket 
az egyszerű feladatokat is; egyebek közt a munkájuk ellátását segítő 
technikai fejlődés követésének és értő alkalmazásának érdekében, vagy 
azért is, hogy életük során legyen esélyük kitörni az alacsony társadalmi 
státusukból. (CEDEFOP 2010/b, ILO 2010) Az érett ségit adó iskolatípu-
sokban elsajátított  általános készségek több feladatkörben alkalmazha-
tók, vagy könnyebben továbbfejleszthetők, ezért a tizenkét évfolyamot 
végzett , általános képességeikben jobban fejlesztett  Þ atalok könnyebben 
tudnak alkalmazkodni a változó igényekhez, inkább képesek új ismere-
teket elsajátítani.

A korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében számos kezdeményezés 
indult, folyamatosan zajlik ezek értékelése, politikai szándékok fogal-
mazódnak meg és ezekben különböző ajánlások születnek. Ilyen a 2010 
végén az Európai Bizott ság által készített  Ajánlások az iskolai lemorzsolódás 
csökkentésének szabályozásra1 (European Commission 2010) vagy a hazai 
új köznevelési és a szakképzés átalakításáról szóló koncepciókban meg-
jelenő ún. Híd program. A hatékony megoldás keresése során érvek és 
érdekek ütköznek: tapasztalatokon alapuló indokok szólnak a költség-
kímélő gyors végrehajtás, a bonyolultabb kutatások és számítások pedig 
a jelenleg több befektetést igénylő, de hosszabb távon nagyobb eredmé-
nyeket hozó intézkedések mellett .

A korai iskolaelhagy�s néh�ny következménye

Nem kérdőjelezhető meg, hogy az oktatási rendszerek hatékonysága 
nem pusztán a munkapiacon azonnal hasznosítható munkaerő értékében 
mérhető, hanem később megtérülő egyéni, társadalmi és költségvetési 
negatív vagy pozitív hatásokban is. (Pl. Varga 1998, Semjén 2005, T. Kiss 
2010, Levin és mtsai 2006, OECD 2006, OECD 2007, Psacharopoulos 2007, 
OECD 2010/b) 

A csupán alacsony iskolai végzett ség megszerzése az egyének számára 
a következő deÞ citekkel jár: Mivel általános, transzferálható kompeten-
ciái kevésbé alakultak ki, nehezebben tud váltani. Ennek következménye, 
hogy eleve nehezebben talál munkát, nagyobb eséllyel válik munkanélkü-
livé, és ha ez bekövetkezik, lényegesen hosszabb időbe telik, míg ismét új 
munkahelye lesz. Kevésbé rendelkezik tanulási rutinnal, így nehezebben 
képezhető, s a bekapcsolódása nagyobb energiát igényel bármilyen újabb 
tanulási folyamatba. Ezzel együtt  jár, hogy változtatási, kockázatvállalási, 
vállalkozói hajlandósága is mérsékeltebb. Már munkába lépéskor is az 
átlagnál alacsonyabb jövedelemre számíthat, ami a teljes életkeresetére 
érvényes marad. Így a jövedelmi viszonyai és a törékeny munkavállalói 
státusa miatt  rosszabb megélhetési feltételeket tud biztosítani a családja 
és a gyermekei számára. A bizonytalan, szűkös családi bevétel megnehe-
zíti a lakhatási feltételek és költségek biztosítását, csökkenti a különböző 

1 Az ajánlásokat az EU tagországai oktatási minisztereinek 2011. május 20-án, a Hoff mann 
Rózsa elnöklésével megtartott  brüsszeli értekezlete elfogadta, ezzel azt a közös európai 
uniós politika rangjára emelte.
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egészséget támogató feltételek, sport, egészségügyi és kulturális szol-
gáltatások megvásárlásának lehetőségét. Gyermekei számára az átörökí-
tett  kulturális javak lehetősége is mérsékeltebb, ezért iskolába lépéskor 
a következő generáció is könnyebben kerül mindezek miatt  hátrányos 
helyzetbe a társaival szemben. 

Ha a társadalomban nagyobb az alacsony iskolai végzett ségűek aránya, 
ez azzal jár, hogy a gazdaságban több a csak feldolgozásra, betanított  
jellegű munkára alkalmas munkaerő, ami pedig korlátozza a gazdasági 
növekedés lehetőségét is. A képzetlen munkaerő munkába állítása nehe-
zebb, ezzel megnövekszik a munkanélküliség kockázata, ami fokozza 
a szegénységben és hátrányos helyzetben felnövő gyermekek számát. 
Romlik a társadalom egészségi és mentálhigiénés állapota, csökken a 
lakosság várható élett artama, ugyanakkor növekszik a bűnözési ráta és 
csökken a társadalmi kohézió.

Az alacsony iskolázott sági fok miatt  a költségvetést negatívan érinti, 
hogy a szűkösebb keresetek miatt  kisebb az adóbevétel, ami érinti a sze-
mélyi jövedelemadó, a mérsékeltebb vásárlóerő miatt  pedig az ÁFA bevé-
teleket is. Ugyancsak kevesebb a járulék beÞ zetés, miközben a kiadási 
oldalon nagyobb mértékben van szükség munkanélküli és különböző 
szociális támogatásokra. A romló egészségi állapot miatt  magasabbak 
az egészségügyi költségek. Növekszenek a bűnmegelőzés és a közrend 
fenntartásának, ezzel együtt  a büntetés végrehajtás szükséges kiadásai 
is.

Az előbbi összefüggések közül több is széles körben ismert és elfo-
gadott , bizonyítékokkal alátámasztott , szinte evidenciának számító föl-
ismerés (pl. az iskolai végzett ség és a jövedelem, az iskolai végzett ség és 
a munkanélküliség, a szülők iskolai végzett sége és az iskolai hátrányos 
helyzet összefüggései). Ugyanakkor fontos átt ekinteni néhány olyan 
hazai kutatást is, amely a munkaerőpiac és az oktatáson kívüli szektorok-
ban készült, de egyértelműen rámutat a lakosság iskolázott sági szintje és 
a társadalom károsodásának vagy a költségvetés kiadásainak összefüg-
géseire. 

A társadalom egészségi állapotára vonatkozó Tárki kutatás (Tárki 2006) 
szerint az egészség megromlásának esélye a legfeljebb 8 általános vég-
zett ségűekhez képest 17 százalékkal volt kisebb a középiskolai végzett -
ségű, de érett ségivel nem rendelkezőknél, 35 százalékkal a csupán érett -
ségivel rendelkezőknél, és 38 százalékkal a felsőfokú képzett ségűeknél. 
Az iskolázott sággal együtt  növekvő egészségtudatos viselkedésre utal az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáállás és az egészségmegőrzést szol-
gáló vizsgálatokon való részvétel. A felsőfokú végzett séggel rendelke-
zők közel 75 százalékkal, a legfeljebb érett ségizett ek közel 30 százalékkal 
nagyobb gyakorisággal vett ék igénybe a járóbeteg szakellátást; a felső-
fokú végzett ségűek vérnyomásmérésen 61 százalékkal, koleszterinszint-
mérésen 36 százalékkal, a vércukorszint-mérésen pedig 83 százalékkal 
nagyobb eséllyel vett ek részt a 8 általánost végzett ekhez képest. A fel-
sőfokú végzett ségűek kétszer gyakrabban vett ek igénybe nőgyógyászati, 
közel két és félszer gyakrabban egészségügyi magánszolgáltatást, két és 
félszer gyakrabban fogorvosi ellátást, mint a 8 általánost végzett ek.

Az Iskolázott ság és halandóság kutatás (Kovács � Hablicsek 2006) a 2000�
2004 időszakban az akkor 30 évesek várható további életéveit az alap-
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fokú végzett séggel nem rendelkező férÞ ak esetében 31,9, míg a felsőfokú 
végzett ségűekét ennek több mint másfélszeresére, 48,4 évre becsülte. A 
munkaképes korban lévők halálának valószínűsége és az iskolázott sági 
szint között i összefüggés ennél még drámaibb. A legalacsonyabb végzett -
ségűek halálozási kockázata a férÞ aknál 50 százalékhoz, a nőknél 25 szá-
zalékhoz közelít. Ez azt jelenti, hogy azon 30 éves férÞ ak közül, akiknek 
alapfokú végzett ségük sincs, csaknem minden második, a nőknél pedig 
minden negyedik meghal a nyugdíjkorhatár elérése előtt . Ugyanakkor a 
felsőfokú végzett ségű férÞ ak továbbélési esélye 60 éves koráig 91, a nőké 
94 százalékos.

A magyarországi egészség-egyenlőtlenségekre vonatkozó kutatás (Vitrai 
2008) pedig a tényekre építve állapítja meg, hogy �a három haláloki kate-
góriában az alapfokú iskolázott ságúak halandósága a középfokú iskolai 
végzett ségűekének többszöröse volt: 665% az összhalálozásban, 1051% 
a keringési és 474% a daganatos halálozásban. Bár az iskolázott ság 
nincs közvetlen hatással az egészségi állapotra, közvetett  hatása főként 
az egészségmagatartáson és a szociális státuson keresztül érvényesül.� 
(I. m. 57.)

A bűnözési adatok elemzése szerint (Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
rium, 2010) a regisztrált Þ atalkorú bűnelkövetők száma 1999�2009 között  
stabilan 10 és 12 ezer között  mozgott . Míg a gyermekbűnözés elkövetői 
oldala összességében kiegyensúlyozott abb és csökkenő tendenciát muta-
tott , addig a 14�18 kor között  lévők bűncselekményben való részvétele 
kétszerte gyakoribb, mint az idősebb népességé. Az erőszakos bűncse-
lekmények bűnelkövetőinek gyakorisági mutatói még ennél is megrá-
zóbbak: az évtized elején a Þ atalkorúak arányaiban még csak kétszer, 2009-ben 
azonban már közel négyszer múlták felül a teljes lakónépesség bűnözésben való 
részvételét.

A Þ atalkorú elítéltek körében végzett  kutatás (Ligeti 2008) viszont arra 
mutat rá, hogy ezeknek a Þ ataloknak sokkal kudarcosabb az addigi 
iskola pályafutásuk, mint a többieké: A vizsgált Þ atalkorú elítéltek alig 
fele jár iskolába, s az iskolába járók között  is igen magas az iskolát leg-
alább kétszer váltók aránya (a kutatásban résztvevők harmada), amely-
nek okaként leggyakrabban a külső intézményi kényszert vagy javaslatot 
említett ék. Nagyon gyakori a hosszabb tartamú iskolakerülés és a több-
szöri évismétlés. Közel 60 százalékuk már legalább egyszer tanévet ismé-
telt és 27,8 százalékuk korábban vagy a kutatás időszakában is magán-
tanulói státusban volt. (A teljes tanulói népesség esetén ez az arány 
mindössze 0,46%!) Ezek a tényezők összességükben jelentősen rontják 
a Þ atalkorú továbbtanulási lehetőségeit és ezen keresztül (is) csökken-
tik társadalmi kötődését. �A munka világától való távolmaradás más Þ atalok 
szüleihez képest sokkal komolyabban érinti a Þ atalkorú elítéltek szüleit. A legsú-
lyosabb a válaszadók harmadát kitevő csoport helyzete, ahol a családban 
egyik szülő sem dolgozik. A kutatási eredmények alátámasztott ák azt a 
magyarázatot, hogy a szülők munkaviszonyának hiánya nem közvetle-
nül, hanem a család anyagi helyzetén keresztül hathat ki kedvezőtlenül a 
gyermekek bűnelkövetésére, illetve azt az összefüggést is, hogy az eleve 
deprimált társadalmi státusú személyek kisebb eséllyel kerülnek be a 
munka világába.� (Ligeti 2008. 7. )
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A korai iskolaelhagy�s gyökerei és okai

Átt ekintve a korai iskolaelhagyás következményeit, a probléma mér-
séklése érdekében az okok megismerése a következő lépés ahhoz, hogy 
megfelelő választ, válaszokat lehessen találni. Az Európai Bizott ság 
korai iskolaelhagyás mérséklését segítő munkaanyaga szerint (European 
Commission 2010) az oktatásból, képzésből idő előtt  kisodródó Þ atalok 
körében nagyobb arányban reprezentáltak (tehát veszélyeztetett  csoport-
nak számítanak) azok, akik

� szegény, szociálisan hátrányos helyzetű, alacsony iskolázott ságú 
családi hátt érrel rendelkeznek;

� hátrányos helyzetű kisebbségekhez tartoznak (roma származás);
� a sérülékenyebb csoportokba tartozók, így az állami gondozott ak, 

tinédzser korban szülővé válók, a sajátos nevelési igényű Þ atalok;
� családtagjaikról kell anyagi vagy más értelemben gondoskodniuk;
� alig kötődnek az iskolához � pl. iskolakerülők, bomlasztó magatar-

tásúk, magántanulóvá váltak;
� nincsenek iskolai sikereik, évismétlők.

Az itt  felsorolt veszélyeztető tényezők egy része olyan, amely már a 
viszonylag korai életkorban felismerhető, így ezek kezelésére hatékony 
megoldást jelenthet a mielőbbi preventív és támogató beavatkozások 
sora. Így előre tervezhető, a fejlesztést és a többséghez való felzárkózást segítő 
intézkedések hozhatók, eredményes programok indíthatóak a szociálisan 
hátrányos és halmozott an hátrányos helyzetű (roma) családokból érkező, 
illetőleg a felismerten sajátos nevelési igényű gyermekek számára.

Egy másik problémakört jelent, amikor a változás az iskolai pályafutás 
során áll be, tehát egy látszólag sima, sikeres iskolakezdést látványos tel-
jesítményromlás, alulteljesítés, iskolakerülő, bomlasztó magatartás követ. 
Liskó Ilona középiskolából kimaradt Þ atalokat vizsgáló kutatása szerint 
(Liskó 2003) a kimaradó gyerekek többsége az általános iskola felső tago-
zatára válik �gyenge� tanulóvá, akkor lesz természetessé a számukra, 
hogy legjobb osztályzataik a kett es-hármas körül mozognak, és hogy az 
a tanév számít sikeresnek, amelyikben nem buknak meg. A gyenge ered-
ményeket a szüleik is tudomásul veszik, és lényegében ott hon senki sem 
készteti őket arra, hogy erről a szintről feljebb kerüljenek. A tanulmányi 
eredmények romlásában sokuknál az ott honi körülmények alakulása játszik 
fontos szerepet, mert pl. az ép családok a gyerekek tizenéves korára 
felbomlanak, vagy a kisgyerekkorban még életerős szülők fokozatosan 
elesett é (munkanélkülivé, alkoholistává, mentálisan sérültt é, rokkantt á 
stb.) válnak. Mivel ezek a gyerekek nem számíthatnak ott honi segítségre, 
támogatásra, sokkal inkább függenek a tanáraiktól. Ha nincs olyan sze-
rencséjük, hogy pedagógusaik között  akad legalább egy, akit el tudnak 
fogadni referencia személyként, aki a szüleik, családjuk helyett  melléjük 
tud állni, könnyen belekerülnek a korai iskolaelhagyás lefelé vezető spi-
ráljába. Olyan kortárs csoporthoz csatlakozhatnak, amely pótolni képes 
számukra a biztonság, az összetartozás érzését, a pozitív megerősítéseket 
� azaz mindazt, amiben egyébként sem a családban, sem az iskolában 
nem részesülnek. A haveri körben viszont időtöltésként csínytevésekkel 
szórakoztatják magukat, kialakul a saját, közösen megalkotott  ideológi-
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ájuk a társas közegekről. Ha ezt a Þ atal elsajátítja � márpedig az a jól 
felfogott  érdeke, hogy ezt tegye �, kezdetét veszi a társadalom normáival 
való szembehelyezkedés és kiilleszkedés. A normaszegő viselkedésről 
hamarosan az iskola is értesül, ahol általában eltávolítással, más iskolába 
irányítással reagálnak a diák tett eire.

Az iskolában kialakuló státusok, szerepek is hatással vannak a gye-
rekek, Þ atalok további útjára. A kortársak könnyen kirekesztik a másfajta 
módon viselkedő, előnytelen külsejű, ügyetlen, társaitól eltérő szokású 
gyerekeket. Ez nagy mértékben hat a Þ atal önképének alakulására, önis-
meretére. Ugyanígy énkép-rombolóak az egyes pedagógusok által alkal-
mazott , megszégyenítő módszerek, a felszínen megmutatkozó hibák, 
gyengeségek, problémák folyamatos és önmagukban való hangsúlyozása. 
Amennyiben a Þ atal egységesen úgy érzi a környezete reakcióiból, hogy 
kitaszított , elutasított  és nem kívánatos, elveszti reményét abban, hogy 
teljes értékű tagja lehet az őt körülvevő közösségnek. Esélytelennek és 
értelmetlennek érez bármi erőfeszítést annak érdekében, hogy beillesz-
kedjen, vagy a vele szemben támasztott  követelményeknek igyekezzen 
megfelelni, tehát ez is elindíthatja a társadalmi normákkal való szembe-
helyezkedést és kiilleszkedést. (Borbíró � Kerezsi 2008)

Figyelemre méltó eredményeket kapott  a korábban már említett  fel-
mérésében Liskó (2003), amikor az iránt érdeklődött , hogy a megkérde-
zett ek szerint ki felelős leginkább a lemorzsolódásért. �A diákok � legtöb-
ben így is gondolják � kétharmad részben saját magukat nevezték meg. 
Ez a válasz több dimenziót mos egybe. Miközben a tanulók saját (rész)
felelősségüket elismerik a kimaradáshoz vezető folyamatban, és nem 
tisztán áldozatnak akarják látt atni magukat, ebben az egyoldalú megosz-
lásban, ahol mindössze a diákok egyhetede tekinti az iskolai szereplőket 
a legfőbb felelősnek, az is látható, hogy elfogadják a bűnbakszerepet. Ez 
az egyenlőtlen vélekedés arra a hamis leegyszerűsítésre csábíthat, misze-
rint »ha a diákok kicsit jobban tanulnának, és rendesebben viselkedné-
nek«, akkor sokkal kisebb lenne a probléma.� (Fehérvári 2008, 146.) Más 
kutatások szerint: �Az iskolai elutasított ság elsősorban a lemorzsolódás, míg 
az agresszivitás miatt i elutasítás a későbbi magatartási zavar, deviancia előrejel-
zője lehet, az iskolából való kizárást pedig a Þ atal gyakran a társadalom, 
a közösség elutasításaként érzékeli, amelyre hasonló elutasítással, elzár-
kózással reagál, és elindul a deviáns karrier felé vezető úton.� (Borbíró 
� Kerezsi 2009, 322.)

A szakiskola és a r� h�ruló kett ős feladat

Az iskolából való kimaradás legkritikusabb pontja az átmenet, az álta-
lános iskolából a középfokba: perdöntő az iskolatípus, az iskola megvá-
lasztása, ezt követően pedig az ott  eltöltött  első tanév. Az évközi tanulói 
mozgások (átiratkozások) miatt  arra vonatkozó statisztikai adatok nem 
állnak rendelkezésre, hogy pontosan mekkora a lemorzsolódás. Prog-
ramtípusonként ismert az évismétlők száma, ami a gimnáziumokban az 
összes évfolyamon együtt esen alig haladja meg az egy százalékot, a szak-
középiskolában három-négy százalék, a szakiskolában viszont közel hat 
százalék. Természetesen a kezdő évfolyamon a bukásarány sokkal maga-
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sabb, nagyjából kétszerese az átlagnak. Ehhez az arányhoz adódik még 
a tanév közben kimaradók, máshova átlépők száma. A gimnáziumból és 
a szakközépiskolából az első tanév alatt  vagy után kihullók még tudnak 
�lejjebb� lépni, a szakiskolai tanulók már nem tudnak hova morzsolódni, 
számukra a szakiskola az utolsó lépcsőfok.

1. t�bl�zat Hátrányos helyzetűek és veszélyeztetett ek aránya 
a középfokú intézményekben, képzési program szerint, 2005�2007

Képzési program
2005 2006 2007 Iskol�k 

sz�maH (%) V (%) H (%) V (%) H (%) V (%)
Szakiskola 16,6 8,6 21,0 8,8 24,2 8,2 478
Szakközépiskola 5,4 3,0 9,5 3,0 10,3 2,6 764
Gimnázium 4,3 2,5 6,7 2,3 7,2 2,3 580
Spec. szakiskola 25,3 19,9 29,8 18,5 31,9 19,5 137

Közli: Fehérvári 2008. 195.
Forrás: A KIR-STAT adatbázis alapján Híves Tamás számításai.
H = hátrányos helyzetű
V = veszélyeztetett 

Magyarországon a korábban felsorolt hátrányos helyzetű csoportok 
Þ ataljai, a gyengébb tanulmányi eredményt elérők az általános iskolából 
jellemzően már eleve a középfokú iskolarendszer hierarchiájának legalsó 
fokán álló szakiskolába lépnek. �Mivel a családi körülmények által meg-
szabott  társadalmi egyenlőtlenségek már a tanulók általános iskolai ered-
ményeit és a középfokú pályaválasztás sikerét is befolyásolják, minél 
lejjebb haladunk a középfokú iskolák rangsorában, annál több olyan 
tanulót találunk, aki már a középfokú iskola kiválasztásánál kompromisz-
szumokra kényszerült. Az ő esetükben a leggyakoribb, hogy nem képes-
ségeiknek és érdeklődésüknek megfelelő szakmát választanak, hanem 
olyat, amelyet a létszámhiányos iskolák »jobb híján« felkínálnak nekik. 
Az általános iskolát végzett , továbbtanulásra jelentkezők 10 százalékát 
nem abba a középfokú oktatási intézménybe veszik fel, ahova jelentkez-
tek, ők azok, akik átirányítás nyomán kerülnek a szakiskolai képzésbe. 
Vagyis a szakiskolákban továbbtanulók csaknem fele olyan képzésben részesül, 
ahova a normál felvételi időszakban továbbtanulási kérelmét nem nyújtott a be.� 
(Liskó 2008. 97�98., saját kiemelés.)

A szakiskolákra tehát súlyos teher nehezedik, hiszen nemcsak az 
adott  szakmára való � a jelenkor kihívásainak megfelelő korszerű � fel-
készítés a feladata, hanem a súlyos tudás- és készség-, valamint szoci-
alizációs deÞ citekkel érkező diákok �visszaszelídítése� is, akiket sem a 
továbbtanulásra, sem a szakmatanulásra nem motiválja sem az általános 
iskola, sem a család. Az iskolatípusból Liskó Ilona becslései alapján közel 
30 százalékos kimaradás a legtöbb esetben többféle okkal is magyaráz-
ható. A leggyakoribb indok a tanulók rossz iskolai közérzete, vagyis az, 
hogy a többségükben hátrányos helyzetű, nehezen kezelhető tanulók egyszerűen 
nem találták a helyüket az őket befogadni kénytelen, de oktatásuk és nevel�s�k 
probl�m�it megoldani k�ptelen szakiskolákban. (Liskó 2003)
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A szakképző intézmények itt hon és Európában ugyanazzal a nehézség-
gel néznek szembe: meg akarnak felelni a munkaerő-piac által támasztott  
képzési igényeknek, miközben a beiskolázott  Þ atalok jelentős része sem a 
felkészültségét, sem a mentális állapotát tekintve nincs olyan helyzetben, 
hogy valójában képezhető legyen. Jól támasztja alá a probléma európai 
szintű jelenlétét, hogy a 2009�2010-es tanévben a CEDEFOP szervezésé-
ben az oktatásban döntéshozói helyzetben lévők számára szervezett , 282 
különböző szakmai tanulmányút közel egyötöde, összesen 53 esemény 
foglalkozott  közvetlenül ezzel a problematikával, s az európai szervezet 
ezt a kérdést választott a az európai jó gyakorlatok megosztását segítő 
szintézis szeminárium témájává is. (CEDEFOP 2011/b)

Az oktat�si r�fordít�sok és azok költség-hatékonys�g mutatói

Az eddig bemutatott  kutatási eredmények amellett  szólnak, hogy mind 
az egyénnek, mind a társadalomnak érdeke, hogy minden egyes tagját 
minél biztosabb helyzetbe jutt assa, minél magasabb iskolai végzett ség 
megszerzéséhez segítse. Ugyanakkor � különösen szűkös gazdasági hely-
zetben � az oktatás hatékonyságáról való gondolkodás könnyen leszűkül 
csupán annak belső hatékonysági vizsgálatára. Ebben az esetben a Þ gyelem 
az oktatási ágazaton belüli tényezőkre irányul, azaz az oktatási ráfordítá-
sokra (iskolák mérete és száma, pedagógusok bére és kötelező óraszáma, 
osztálylétszámok, tankötelezett ség időtartama) és azzal szembeállítva az 
oktatás minőségét mutató teszteredményekre (PISA,  országos kompe-
tenciamérés, vizsgaeredmények), a lemorzsolódások, évismétlők, bukot-
tak számára.

Tágabb összefüggésekre mutat és hosszabb távú gondolkodást tesz 
lehetővé az oktatás külső hatékonysági mutatóinak vizsgálata, amikor azzal 
is foglalkoznak, hogy mi az oktatás hatása az ágazaton kívül. Ebbe a 
körbe tartozik pl. az oktatás egészségre, bűnözésre, halálozásra, társa-
dalmi kohézióra gyakorolt hatásának költség-haszon elemzése, de ezek 
összetett sége, költség- és időigényessége miatt  a viszonylag könnyebben 
megszerezhető mutatókra támaszkodva alapvetően az oktatás munka-
termelékenységre, munkaerőpiacra és magára a gazdasági növekedésre 
gyakorolt hatásainak elemzése áll a legtöbb esetben. Az oktatás-gazda-
ságtani szakértők a külső hatékonyságot alapvetően két szempont szerint 
vizsgálják: mekkora az egyén számára az oktatásra, képzésre fordított  
befektetések megtérülése, és mekkora az oktatási-képzési kiadások társa-
dalmi megtérülési rátája. A megtérülési ráta mindkét esetben azt mutatja, 
hogy mekkora költségekkel jár az egyén vagy a társadalom számára egy 
következő iskolafok elvégzése, a képzett ség megszerzése, továbbá hogy 
mekkora a költségekhez képest a várható haszon.

Sajnálatosan kevés az oktatás külső hatékonyságát vizsgáló magyar 
kutatás, és ezek még inkább a válságot megelőző időszak adataira 
épülnek. (Pl. Polónyi 2004, Semjén 2005, Halász � Lannert 2006) Viszony-
lag frissebb adatokkal dolgozik az OECD évről évre megjelenő Education 
at a Glance kiadványában, amely hazánkra vonatkozó számításokat is tar-
talmaz (2. táblázat). 
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2.  t�bl�zat A munkába lépés előtt  megszerzett  ISCED 3/4 és ISCED 5/6 szintű 
képzett ség külső megtérülési mutatói Magyarországon, US dollárra átszámított  

értékben (OECD 2010/a 147�150.)

Iskolafok 
és hozam 
típusa

Összes költség Összes hozam Nett ó jelenérték* Megtérülési r�ta

FérÞ ak Nők FérÞ ak Nők FérÞ ak Nők FérÞ ak Nők

ISCED 3/4 
egyéni �16 118 �16 339 57 452 58 000 41 334 41 661 13,4 11,9

ISCED 5/6 
egyéni �29 753 �26 943 247 598 112 964 217 845 86 021 17,7 12,8

ISCED 3/4 
társadalmi �16 963 �17 316 41 074 37 492 24 111 20 176 8,2 6,7

ISCED 5/6 
társadalmi �29 870 �29 185 116 469 79 028 86 599 49 844 10,8 8,3

* A nett ó haszon jelenértéke a jövőbeni nett ó haszonáramokat diszkontálja a jelen idő-
szakra.

Az adatokból látható, hogy a felsőfokú diploma megszerzésének meg-
térülése � különösen a férÞ ak esetében lényegesen magasabb, tehát mind 
az egyén, mind a társadalom számára megéri a befektetés. Ugyanakkor 
szem előtt  kell tartani azt is, hogy a felsőfokú képzésbe lépés feltétele az 
érett ségi megszerzése, amelynek megtérülési mutatói szintén jelentősek. 
Azaz többlet ráfordításokat is megér a Þ atalok, Þ atal felnőtt ek eljutt atása 
az érett ségi vizsgáig.

Az árnyaltabb hazai számítások közül T. Kiss Judit adatai Þ gyelemre 
méltóak, aki többek között  kalkulációt végzett  arra vonatkozóan, hogy 
az egyénnek a munkából származó kereseteit terhelő elvonások mikor 
érik el az állam oktatásra fordított  kiadásait. A társadalmi megtérülésre 
vonatkozó számításai szerint �a munkát terhelő elvonások jelenértéké-
nek kumulált összege az egyetemi diplomásoknál 5 év alatt  érte el 2008-
ban az állam egy egyetemi hallgatóra fordított  kiadásainak a mértékét, 
a főiskolai oklevéllel rendelkezőknél 5, illetve 6 év alatt  a tanulmányi 
időtől függően, a gimnáziumban érett ségizett ek 8 év alatt , míg a szakkö-
zépiskolai és a szakmunkás-képesítéssel rendelkezők 9 év alatt �. (T. Kiss 
2010. 17�18.) Az egyéni megtérülésre vonatkozóan pedig arra a következ-
tetésre jutott , hogy ugyan a csak érett ségizett ek esetében a legmagasab-
bak az adóterhek, ugyanakkor az oktatás állami támogatása ösztönzőleg 
hat az érett ségit adó középiskolákban való továbbtanulásra, ami egyben 
a magasabb iskolai végzett séghez jutás előszobája is. Azaz �a középfokú 
oktatásba történő beruházás az adóztatás ellenösztönző és a támogatás ösztönző 
hatása mellett  egy sokkal erősebb ösztönző erő érvényesül, az érett ségi opciós 
értéke, amely alapján az érett ségi lehetőséget jelent az egyén számára a magasabb 
iskolai végzett ség elérésére�. (I.m. 18.)

Az amerikai Columbia Egyetem 2005�2006-ban végzett  �Az amerikai 
gyerekek kiváló nevelésének költségei és haszna� (The Costs and BeneÞ ts 
of an Excellent Education for America�s Children) kutatása részletesebb és 
árnyaltabb számításokon alapul. (Levin 2006, Psacharopoulos 2007) A 
középiskolai végbizonyítvány megszerzésével járó valamennyi tényleges 
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társadalmi hozadékot és költséget számba vett ek, és ezt összehasonlí-
tott ák öt különböző, a korai iskolaelhagyás megelőzését célzó program 
költségeivel és evidenciákkal alátámasztott  eredményességével. A szá-
mítások során Þ gyelembe vett ék az életkeresetek és az adózás különbsé-
geit, az egészségügyre fordítandó kiadásokat és megtakarításokat; a maga-
sabb iskolázott ságból következő változásokat a bűnözési mutatókban, az 
így jelentkező költségeket és megtakarításokat csakúgy, mint a szociális 
kiadásokat-megtakarításokat. A vizsgált prevenciós programok azt céloz-
ták, hogy 20 éves korukra a Þ atalok szerezzenek középiskolai végbizo-
nyítványt. Ezek eredményességi és hatékonysági mutatóit a 3. táblázat 
tartalmazza:

3. t�bl�zat A középiskolai bizonyítvány megszerzését célzó programok 
eredményességi és hatékonysági mutatói az USA-ban, Levin és munkatársai 

kutatásai alapján

A program megnevezése és fő jellemzői Eredményesség 
(100-ból h�ny többlet 

végbizonyítv�nyt 
eredményez)

Haszon/költség 
ar�ny

Perry pre-school programme 
(iskolaelőkészítő)

3-4 éveseknek az iskolakezdést 
megelőző 2x10 hónapos gyermek 
centrumokra épülő programja, napi 2,5 
órás foglalkozással, feladatra felkészült 
pedagógusokkal, amelyben a diák-
tanár arány 5:1, a pedagógusok hetente 
1,5 órában a családokat látogatják és a 
szülőknek is rendszeresen szerveznek 
programot.

19 2,83

First Things First
Középiskolai program, alacsony 
tanulólétszámú csoportokkal, 
elkötelezett  és felkészített , stabil 
pedagógus teamekkel, minden diák 
számára segítő mentortanárral, aki 
a szülőkkel is kapcsolatban áll, 
diákokra alakított  tantervvel.

16 4,75

Osztálylétszám csökkentése
Tenesseeben értékelt program: az 
előkészítő évfolyamtól egészen a 3. 
osztályig az osztálylétszámot 22-ről 15 
gyerekre csökkentett ék.

11 2,64

Chicago child-parent centers 
Iskolára felkészítő és családtámogató 
program, amelyben a hangsúly 
a matematikai és kommunikációs 
készségek, valamint 
az egészségmegőrzés, egészséges 
táplálkozás fejlesztésén van.

11 3,79
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A program megnevezése és fő jellemzői Eredményesség 
(100-ból h�ny többlet 

végbizonyítv�nyt 
eredményez)

Haszon/költség 
ar�ny

Pedagógusok Þ zetésének emelése
A teljes iskolázási időszakra a tanárok 
Þ zetésének 10 százalékkal történő 
megemelése

5 2,13

Ezek az adatok azt igazolják, hogy egy jól előkészített  és professzio-
nálisan megvalósított , a szülőkre-családokra kiterjesztett  koragyerekkori 
beavatkozás lehet a legeredményesebb, ezzel szemben költséghatékony-
ság szempontjából a középiskolás korban megvalósuló komplex program 
csak valamivel kevésbé eredményes, viszont lényegesen jobbak a megté-
rülési mutatói. Ugyanakkor mindkét esetben mind az eredményességi, mind 
a hatékonysági mutatók szempontjából fontos kiemelni, hogy a beavatkozások 
a problémák gyökerét célozzák meg, nem maradnak pusztán a jelenségre adott  
gyors felszíni válasz szintjén. És még egy dolog hangsúlyozandó: Egyik 
beavatkozási móddal sem lehet kiváltani a másikat. 

� A preventív jellegű korai fejlesztéssel a családok helyzetéből, az 
egyén állapotából következő, a tapasztalatok alapján már előre bejósol-
ható hátrányok továbbgyűrűzését lehet megelőzni.

� Mivel az iskolába lépést követően is beállhatnak olyan változások, 
amelyek a gyerekeket, Þ atalokat az oktatásból való idő előtt i kilépés felé 
lökhetik, elengedhetetlen a helyzetet korrigálni, szükség van az egyént 
érő deÞ citeket kompenzálni képes megoldások alkalmazására.

Az Európai Tanács oktatási miniszterek által 2011. május 20-án elfo-
gadott  szakpolitikai ajánlásai (European Commission 2010) is a fentieken 
alapulnak, a beavatkozás három szintjét különböztetik meg:

A MEGELŐZÉST SZOLGÁLÓ SZAKPOLITIKÁK célja, hogy még a prob-
léma kialakulása előtt  csökkentsék a korai iskolaelhagyás kockázatát. Az ilyen 
intézkedések optimalizálják az oktatást és a képzést annak érdekében, hogy elő-
mozdítsák a tanulási eredmények javulását, és hogy az iskolai sikeresség útjából 
eltávolítsák az akadályokat.

Az INTERVENCIÓS SZAKPOLITIKÁK célja, hogy az oktatási intézmé-
nyek szintjén az oktatás és képzés minőségének javításával, a korai Þ gyelmez-
tető jelekre való reagálással és a korai iskolaelhagyás kockázatának kitett  tanulók, 
illetve tanulói csoportok számára nyújtott  célzott  támogatással elkerüljék a korai 
iskolaelhagyást. E szakpolitikák a kisgyermekkori neveléstől és gondozástól kezdve 
a felső középfokú oktatásig minden oktatási szintt el foglalkoznak.

A KOMPENZÁCIÓS SZAKPOLITIKÁK célja, hogy a korai iskolaelhagyók-
nak segítsenek visszatérni az oktatásba, lehetőségeket kínáljanak számukra az 
oktatásba, illetve képzésbe való visszalépésre, továbbá a hiányzó képesítés meg-
szerzésére. A kompenzációs szakpolitikák kiterjedhetnek az alábbiakra: második 
esélyt kínáló oktatási programok, amelyek a korai iskolaelhagyók sajátos igé-
nyeinek megfelelő, a korábbi tanulmányaikat elismerő és a jólétüket támogató 
tanulási környezetet biztosítanak, valamint átvezető osztályok indítása, iskolán 
kívül megszerzett  kompetenciák beszámítása, célzott  egyéni támogatási rendszer 
kialakítása. 
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Az FSZK eredményes, beavatkozó és kompenz�ló 
hazai gyakorlata, a Dobbantó

A korai iskolaelhagyás okainak bemutatásakor láthatóvá vált, hogy a 
diákok ill. a családok élethelyzetének változása, a kortárs csoport vagy a 
pedagógusok elutasító viselkedése sokszor nem bejósolható módon löki 
a Þ atalokat az iskolából-képzésből való kisodródás felé. A súlyos válto-
zások bekövetkezésével, a folyamat elindulásával előre nem lehet számí-
tani, így preventív lépésekkel nem is lehet azokat megelőzni. Az állami 
oktatás rendszerének fel kell készülnie olyan kompenzáló jellegű prog-
ramokkal, amelyekkel az érintett  Þ atalok megállíthatóak a kisodródás 
spirálján, a szociális, mentális és időközben kialakuló tanulási deÞ citjeik 
pótolhatóak, és ők maguk ismét visszavezethetőekké válnak az oktatás-
képzés világába. Ezeknek a Þ ataloknak olyan programra van szükségük, 
amely felkészült pedagógusokkal és más segítőkkel komplex támogató 
rendszert kínál, amelyben újraépülhet az énképük, kötődhetnek felnőt-
tekhez és bizalmi kapcsolatot építhetnek velük, ismét megtapasztalhatják 
a siker ízét és az örömöt okozó tanulást, önmagukat jobban megismerve 
reális életcélt találhatnak, és olyan mentális állapotba kerülnek, hogy a 
szó szoros értelmében véve ismét képezhetőekké válnak.

Ilyen programnak bizonyul a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősé-
géért Közalapítvány szakmai vezetésével megvalósuló Dobbantó projekt, 
amelynek elindulását a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium rendelkezésére álló központi keretének támo-
gatása tett e lehetővé, a Nemzeti Szakképzési és Felnőtt képzési Intézet 
támogatásával. A projekt létrejött ének közvetlen indokát és törvényi 
hátt erét a Közoktatási törvény 126. paragrafusa adta. 2008. szeptember 
1-jétől a megyei fenntartó által kĳ elölt szakiskolákban lehetővé vált, hogy 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének nem organikus 
okra visszavezethető, tartós és súlyos rendellenességével küzdő Þ ata-
loknak előkészítő kilencedik évfolyami osztály induljon, amelyben alacsony 
tanulólétszám mellett , egyéni ütemterv alapján haladva, egyéni foglal-
kozások megszervezésével segítik a diákokat abban, hogy a következő 
tanévben a többi tanulóval közösen kezdhessék meg tanulmányaikat a 
szakiskola kilencedik évfolyamán. A törvény azoknak a 25 évnél Þ ata-
labbaknak is lehetővé teszi az előkészítő kilencedik évfolyamra való fel-
vételét, akik a korábbi tanítási években a pszichés fejlődés zavaraik vagy 
enyhe értelmi fogyatékosságuk miatt  sajátos nevelési igényű tanulóként 
fejezték be az általános iskola nyolcadik évfolyamát. Mivel az FSZK az 
egyéni fejlesztés területén igen sok felhalmozott  tudással rendelkezik, a 
kĳ elölt szakiskoláknak kívánt szakmai támogatást nyújtani abban, hogy 
felkészülhessenek az egyéni ütemterven alapuló fejlesztésre. Ugyanakkor 
a projektben a célcsoportot tágított a is: kiterjesztett e mindazon Þ atalokra 
is, akik tanulmányaikat sikertelenül teljesített ék (lemorzsolódtak), vagy tanköte-
lezett ségüket nem teljesített ék (korai iskolaelhagyók) a hagyományos iskolarend-
szer alap-, illetve középfokán. A Dobbantó projekthez � pályázat útján � az 
ország 15 szakiskolája csatlakozott .

Dobbantós diákok lehett ek mindazok, akik nem fejezték be az általá-
nos iskolát, akik a 9�10. évfolyamról maradtak ki és szakmát szeretné-
nek tanulni vagy munkába szeretnének állni, akik a szakképző évfolya-
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mokat nem fejezték be (és még tanköteles korúak), valamint azok a 25. 
életévüket még be nem töltött  Þ atalok, akik önálló életvitelre támogatás 
nélkül nem képesek. Tekintett el arra, hogy az egy tanévnyi időre a prog-
ramba kapcsolódó Þ atalok köre mind az életkorát, mind előzetes tudását 
és tapasztalatát, életútját tekintve igen heterogén, a lehetséges kimeneti, 
továbblépési utakat már a tervezéskor széles spektrumon határozta meg 
a program:

� a törvényben meghatározott ak szerint a szakiskola 9. évfolyamán 
folytatják a tanulmányokat;

� eredményes osztályozó vizsga esetén a szakiskola 10. évfolyamára 
léphetnek;

� betöltött  16. életév és a szülő kérése alapján a szakképző � 11. évfo-
lyamra � léphetnek;

� betöltött  18. életévet követően felnőtt képzés keretében kezdik meg a 
szakmatanulást;

� betöltött  18. életév esetén közvetlenül munkába állnak.

A Dobbantó, mint projekt két feladatot vállalt:
� egy olyan programcsomag kifejlesztését, amelynek alapján az egyéni 

ütemterven alapuló fejlesztés módszerével, egy tanév alatt  a szakképzés 
9. évfolyamára beiskolázhatóvá válnak az SNI/b, BTM diagnózissal ren-
delkező, vagy nem diagnosztizált, de a képzésből kimaradt, a rendszer-
ben bukdácsoló Þ atalok;

� a programba bekapcsolódó szakiskolák pedagógusainak és intéz-
ményvezetőinek felkészítését és komplex támogatását abban, hogy a 
kifejlesztett  programot meg tudják valósítani.

E két feladat a következő meggondolások alapján teljesült a projekt-
ben:

� a diákcsoport esetében eddig eredménytelennek mutatkozó tanulási 
környezet komplex módon és gyökeresen megváltozott ;

� a programot megvalósító iskolákban az új tanulási környezet értő 
alkalmazásához szükséges változások/fejlesztések meglépéséhez az érin-
tett  pedagógusok professzionális segítséget kaptak a projekt teljes idő-
szakában;

� mind a kialakított  új tanulási környezet, mind az intézményi vál-
tozási folyamatok gondozásának módja tényekkel igazolt, eredményes 
hazai és nemzetközi tapasztalatokra, kutatási eredmények alapján jött  
létre, valósult meg.

� A komplexen megváltozott  tanulási környezet
A Dobbantó program tartalmi jellemzőit tekintve sok hasonlósá-

got mutat az amerikai elemzés legnagyobb mértékben költséghatékony 
�First Things First� programjával. A Dobbantó Þ lozóÞ ája középpontjában 
a személyközpontú pedagógia paradigmája áll, aminek a megvalósítása 
egyben azt jelenti, hogy a diákok emlékében élő, a kudarcokhoz kötődő 
teljes tanulási környezet megváltozik. Ez a következőket jelenti:

� A Þ zikai környezet: ízléses, vonzó, frissen festett  és új mobil bútorok-
kal berendezett  tér, ami lehetőséget kínál a társas együtt lét, a szabadidő-
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töltés és a tanulás-információszerzés gazdag formáira, a formális, infor-
mális és nem formális tanulási alkalmakra.

� A tanulás szervezési keretei: alacsony csoportlétszám (maximum 15 
fő), a diákokkal maximum 4-6 főből álló pedagógus team dolgozik, a 
tanulásra ráhangoló, minden napot lezáró elemekkel és nagyobb időegy-
ségekbe szervezett  tanulási blokkokba rendeződő, napi ritmusban; heti 
rendszerességgel iskolán kívüli tanulási lehetőséget is biztosítva, és lehe-
tőség szerint az időkeret 40 százalékában páros óravezetéssel.

� A tanterv: tartalmában érdekes és releváns, gyakorlatias, az egyéni 
igényekhez és szükségletekhez rugalmasan igazítható program, ami a re-
integrációhoz és re-szocializációhoz szükséges alapkompetenciák fejlesz-
tése mellett  a reális életpálya-tervezéshez ad fontos alapokat.

� A tanulásszervezés módszerei: előtérben az egyéni fejlesztés, diff erenci-
álás, a fejlesztő értékelés hangsúlyos alkalmazása, az egyéni felelősségvál-
lalás lehetőségeinek biztosítása, s emellett  az együtt működés, egymástól 
és egymással tanulás, a kooperáció módszereinek gyakorlása, projektek 
megoldása.

� Személyközpontú pedagógiai szemlélet és gyakorlat: minden egyes 
személy egyéni fejlődését középpontba állító, bizalmon alapuló lég-
körben támogatja az elkötelezett  pedagógus team a diákokat, minden 
diáknak segítő (pedagógus) párja van, rendszeres beszélgetések az egyén 
fejlődéséről, ebbe (lehetőség szerint) a szülők, szükség esetén külső segítő 
szervezetek bevonása, megállapodások a diák és a támogató környezet 
vállalásaival.

� Az iskolai változások/fejlesztések professzionális gondozása
A korai iskolaelhagyás mérséklését segítő megoldások sorában egyre 

gyakrabban fogalmazódik meg, hogy a minden egyes diákra Þ gyelő, 
egyéni gondoskodást biztosító pedagógia jelentené a kulcsot. Ugyan-
akkor arról alig esik szó, hogy ez egy olyan elvárás a pedagógusokkal 
szemben, aminek segítség nélkül nem tudnak eleget tenni, ugyanis az 
iskolákban a személyközpontú pedagógiai szemlélet meghonosítása 
mélyen gyökerező rutinok lebontását feltételező, hosszú időt és profesz-
szionális beavatkozást igénylő feladat. A pedagógusok, intézményveze-
tők 6 éves koruktól (iskolába lépésüktől, azaz pedagógus pályaszociali-
zációjuk kezdetétől) az esetek döntő többségében a frontális, mindenkit 
egyformán kezelő, tekintélyelvű pedagógiával találkoztak az általános- 
és a középiskolában is. A legalább 11 ezer tanórányi személyes tapaszta-
lat mély gyökerekkel bíró mentális modell kialakulását eredményezi, amelyet 
tovább erősít az egyéneket főként uniformizáltan kezelő, tesztekkel mérő 
és értékelő felsőoktatás. A 16�17 év alatt  felgyűlt, egymásra rakódott  és 
interiorizálódott  személyes tapasztalatokat szükséges tehát át- és felül-
írni ahhoz, hogy biztonságban tudjanak mozogni, akár a Dobbantó peda-
gógiai paradigmája szerinti komplex tanulási környezetben, akár más, 
a tananyag �letanítása� helyett  a minden egyes diák segítő fejlesztésére 
összpontosító pedagógiában.

Ezek a mélyen beágyazódott  nézetek és gyakorlatban alkalmazott  
megoldásmódok csak hosszabb, interaktív folyamatban alakíthatók át, a 
konstruktivista pedagógia terminológiája szerinti �fogalmi váltásra� van 
szükség. Az egyént középpontba állító pedagógia értő és biztos alkal-



Bognár: Egy sikeres kezdeményezés a korai iskolaelhagyók integrálására…

esély 2011/6 91

mazáshoz nem elegendő pusztán új taneszközök alkalmazása, más tan-
anyagtartalmak használata, vagy a pedagógiai eszköztár gazdagítása. 
Önmagában sem egy tantervi reform, sem új tanulási segédletek alkal-
mazása, de még a napi pedagógustapasztalatoktól különválasztott  peda-
gógusképzés vagy továbbképzés sem hozza meg a várt eredményt. A 
fokozatos, előre és visszatekintő reß ektív pedagógiai gondolkodás és gyakorlat 
az, amely elvezet a tartalom, az eszközök és módszerek egyénhez és alkalomhoz 
illő tudatos választásának szilárd alapokon nyugvó gyakorlata kialakulásához. 
A Dobbantó program ez utóbbi úton indult, és a vezetőkkel, pedagógu-
sokkal való két és féléves folyamatos interakció eredményeként a valódi 
fogalmi váltáshoz vezető útnak még nem jár a végénél (bár a projekt 
sajnos 2011 novemberében zárul). Mostanra ért el odáig, hogy az érintet-
tek már felismerték, hogy még miben kéne fejlődniük. A következő meg-
oldások segített ék a változási folyamatot:

� Valamennyi pedagógus teamet egy-egy a program által felkészített  
és rendszeres szupervízióval megsegített , ún. �változást segítő mentor� 
támogatt a, aki havi rendszerességgel járt az iskolába, facilitálta a reß ektív 
gondolkodás elindulását, a változás folyamatát, szükség esetén megol-
dási alternatívákat is tárt az elakadó team elé. Jelenlétével, tevékenységé-
vel azt a szerepet modellálta, amely a személyközpontú segítő pedagó-
gust jellemzi. Fontos feladata volt a teammé válás segítése.

� A pedagógusok (és vezetők) reß ektív gondolkodása alakításának, 
fejlesztésének fontos eszköze, hogy a projekt anyagilag honorált minden 
olyan produktumot, amelyben saját gyakorlatukat, tapasztalataikat írták le 
és egészített ék ki megÞ gyeléseikkel, észrevételeikkel. A pedagógiai tevé-
kenység valamennyi területéről készülhetett  és készült is ilyen munka, 
legyen szó tanóráról, a modulok kipróbálása során szerzett  tapasztala-
tokról, a diákokkal végzett  munkát leíró esett anulmányokról, képzés, 
tréning vagy egyes módszerek kipróbálásának eredményeiről, a vezetői 
munka során szerzett  tapasztalatokról. 

� Az intézményvezetőket az üzleti világban ott honosan mozgó, az 
oktatási terület sajátosságaira is felkészített  ún. educoachok segített ék 
abban, hogy saját vezetői gyakorlatukat reß ektíven szemlélve fejleszthes-
sék tovább.

� A vezetők számára évente kétnapos tréningre és több egynapos kép-
zésre került sor a projekt fejlődése szerint igényelt témában.

� Az intézmények fenntartói rendszeresen tájékoztatást kaptak az 
iskolák eredményeiről, fejlődéséről és meghívást kaptak a különböző 
projektszintű rendezvényekre. 

� Évente két alkalommal három-három helyszínen tartott ak �regio-
nális� találkozót, amelyen alkalmanként csak kevesebb iskola teamje és 
vezetői vett ek részt (de minden team félévente legalább egy találkozón). 
A házigazda minden esetben egy-egy iskola, a találkozások pedig a köz-
vetlen tapasztalatcsere, az egymástól tanulás közkedvelt alkalmai és 
lehetőségei voltak.

� A program indulásakor meghatározott  8 olyan kulcsterületet (bóját), 
amelyeket fejlesztve az intézmények ill. dobbantó teamek közelebb kerül-
hett ek a korai iskolaelhagyást megelőző, személyközpontú gyakorlathoz. 
Valamennyi iskola vagy team elkészített e a maga fejlődési tervét, félévre 
szóló cselekvési tervét, amelyet az időszak végén értékelt, és (szükség 
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esetén korrekciókkal) új cselekvési tervet készített  a következő félévre. 
Ezeknek a szakmai beszámolóknak és terveknek a fejlesztő értékelését a 
projektvezetés végezte.

� A projektvezetés valamennyi folyamatot követt e, így szükség szerint 
reagált és beavatkozott , ha jó tapasztalatokat vagy problémát észlelt

egy-egy változást segítő mentori vagy educoachi látogatás tapasz- □
talatait rögzítő emlékeztető alapján;

változást segítő mentori vagy educoachi esetmegbeszélés emlékez- □
tetőjét olvasva;

az intézményi szakmai beszámolókra támaszkodva; □
regionális találkozón; □
vezetői tréningen, vezetői találkozón; □
a pedagógusok írásait olvasva; □
a projekt monitorának és külső értékelőjének jelzései alapján. □

� Hazai és nemzetközi kutatási hátt ér, fejlesztési tapasztalatok
A Dobbantó projektben lényegében két feladat volt: az egyéni ütem-

terven alapuló szakiskolai előkészítő kilencedik évfolyam tartalmának 
kialakítása, valamint az intézményi bevezetés megvalósítása, segítése. A 
projekt mindkét területen hazai és nemzetközi kutatási eredményekre, 
fejlesztési tapasztalatokra támaszkodott .

A tartalomfejlesztés során a tanulási környezet Þ zikai megváltoztatásá-
hoz a kiindulást az OECD korábbi PEB (Planning Education Buildings) 
programjának eredményei adták, amely kutatást az utóbbi években egy 
új központ, a CELE (Centre for Eff ective Learning Environments) vett  át.

Ugyancsak meghatározó volt az 1995�2000 között  futó EU projekt, 
amely 13 akkori EU tagállamban különböző feltételrendszer és szervezeti 
keretek között  megvalósuló második esély iskolák felállítását és kipróbá-
lását célozta (European Commission 1995), s amelyből a ma is működő 
E2C-Europe (European Association of Cities, Institutes and Second 
Chance Schools) szervezet létrejött . A tartalmi keretek kialakításában 
sokat segített ek a szervezet koppenhágai iskolái, a dán, német, valamint 
holland kollégák és diákok tapasztalatai, tanácsai.

A harmadik � és a tananyag tartalma szempontjából meghatározó 
jelentőségű � terület, ahol felhasználták a nemzetközi tapasztalatokat, 
a pályaorientáció helyett  a career guidance szemlélet területe. Ez a meg-
közelítés eddig Magyarországon a gyakorlatban csak a Dobbantóval 
szinte azonos időben induló TÁMOP 2.2.2 projekt segítségével próbál 
gyökereket ereszteni, leginkább a területen működő szakember-hálózat 
kialakításával. A Dobbantóban az időkeret 40 százalékát kitöltő, �Híd a 
munka világába� modulok a career guidance szemléletet élő gyakorlati 
tananyaggá formálták át.

Természetesen a jól működő, hazai gyakorlatok, elindított  fejleszté-
sek eddigi eredményei is további alapot adtak. A különböző szükségletű 
diákok támogatási rendszerének kialakításakor meghatározó volt a Belvá-
rosi Tanodában felhalmozott  tudás, valamint a 2004�2007 között  működő 
EQUAL �Fiatalok� témakörben megvalósított  projektek tapasztalatai. 

A kompetenciafejlesztést középpontba állító tananyagfejlesztés esetén 
fontos alapokat adott  a HEFOP 3.1 néhány eleme, és bizonyos területen a 
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Szakiskolai Fejlesztési Program (SZFP I. és SZFP II.) eszközei is jól hasz-
nosultak.

A Dobbantó intézményfejlesztési koncepcióját sokévi oktatásfejlesztésre, 
iskolafejlesztésre vonatkozó nemzetközi és hazai kutatások eredménye 
alapján alakított ák ki. Ebben az egyik meghatározó az Országos Közok-
tatási Intézetben 2002�2003-ban folytatott  Tanulmányok az iskolafejlesztés 
nemzetközi gyakorlatából c. kutatás (Bognár 2004), valamint az OKI és az 
utt rechti APS International szakmai vezetésével 2003�2007 között  megva-
lósuló MAG (Megelőzés � Alkalmazkodás � Gondoskodás) program (Bognár 
2005).

A Dobbantó iskolafejlesztési gyakorlata során alapul vett  néhány 
fontos elv, modell:

� A fejlesztés alapvető célja minden egyes diák tanulása, fejlődése biz-
tosítása érdekében az osztálytermi folyamatok megváltoztatása. Ehhez a 
kulcsszereplő a pedagógus, de a változtatás egysége az iskola. (Hopkins 
2001) és Fullan (2003). Ezen elvek alapján alakult ki a pedagógus és 
vezető számára nyújtott  segítő támogatás rendszere, és vonták be a fenn-
tartókat.

� A diákokat középpontba állító pedagógiai munkában a kulcssze-
replő a pedagógus. A pedagógiai szemlélet és gyakorlat megváltoztatá-
sához viszont arra szükséges koncentrálni, hogy milyen módon segíthető 
az egyén, mi jellemzi azt a folyamatot, amely során a fogalmi váltás lét-
rejön. A Concerns Based Adaption Modell � CBAM szerint (Anderson 
2002) a változásban részt vevők érdeklődése és tevékenysége a folya-
mat előre haladtával változik. Az első szakaszban az egyén a változtatás 
és önmaga viszonyára koncentrál. A következő szakaszban az érdeklődés 
már a megvalósítandó feladat felé fordul, a fő kérdés ekkor már a hogyan. 
A fejlesztésben részt vevők Þ gyelme az utolsó szakaszban már tevékeny-
ségük hatására irányul: hogyan érhető el, hogy a változtatás még több 
eredményt hozzon, még jobban működjön. A CBAM modell támasztja 
alá annak fontosságát, hogy a változási folyamat teljes egészében nélkü-
lözhetetlen a külső segítő támogatás, és az egyéneket a teljes folyama-
ton végig kell kísérni, majd mindig az adekvát igényeire, szükségleteire 
kell megfelelő választ biztosítani. (Szó szerint csak zárójeles megjegyzés: 
a projekt által megkívánt mélységű fogalmi váltáshoz 4-5 éves szakmai 
együtt működésre, támogatás nyújtására volna szükség.)

� Att ól függően, hogy az egyes iskoláknak milyen az innovációs poten-
ciáljuk, eltérő külső beavatkozásra van szükségük és más-más fejlődési-
változási utat járnak be, azaz a Dobbantóban diff erenciált iskolafejlesztés 
valósult meg. (Vö. Hopkins, Fullan i. m.) Ezért volt minden iskolának 
külön segítője, ezért készített  ki-ki saját változási tervet, lépett  az egyes 
bóják mentén akkorát, amekkora reálisan megléphető volt.

� Creemers és munkatársainak a nemzetközi iskolafejlesztési tapasz-
talatokon alapuló modellje hangsúlyozza, hogy sikeres, fenntartható, 
rendszerszintű változás csakis egy fejlődésbarát környezetben jöhet létre. 
E modell szerint a hatékony iskolafejlesztéshez világos célokra, az ezek 
eléréséhez nyújtott  szakmai támogatásra, valamint a fejlődésre vonatkozó 
kényszerek felismerésére van szükség (Creemers 2001). A célok � támoga-
tás � követelménytámasztás egysége a program teljes folyamatában és 
minden szintjén érvényesült.
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A Dobbantó program eredményessége 

A Dobbantó projekt belső monitoring és félévenkénti külső szakmai érté-
kelés mellett  valósult meg. Ezenkívül az első, végzett  évfolyam diákja-
inak pályáját egy harmadik független értékelő szervezet követt e egy 
tanéven keresztül. Így a folyamatosan gyűlő evidenciák segítségével a 
projekt eredményességét már a megvalósítás folyamatában is látni lehe-
tett , a zárás után rendelkezésre álló, valamennyi mutató alapján pedig 
költség-haszon elemzést is lehet végezni.

� Iskolai adatszolgáltatások
Mivel a tanulói létszámváltozás a téma szempontjából alapvető indi-

kátor, a projekt a részt vevő iskoláktól félévente kért adatokat a diákok 
mozgására, illetőleg összetételére vonatkozóan. Ezek közül a legfonto-
sabbak a következők:

4.  t�bl�zat A dobbantós diákok beiskolázási jellemzői a 2009/10 és a 2010/11-es 
tanévekben 

2009. 09. 1-jei �llapot A Dobbantó programba felvett , 
beírt tanulók

2010. 09. 1-jei �llapot

Összesen Összesen

174 100,00% 187 100,00%

81 46,55%
SNI/a, b vagy BTM diagnózissal 
rendelkezők 

103 55,08%

89 51,15%
Általános iskolából érkezett  
(közvetlenül)

125 66,84%

69 39,65%
Már más középiskolában is járt 
korábban, közülük

62 33,15%

20 11,49%
� saját szakiskolából érkezett  (pl. 
�évismétlők�)

22 11,76%

1 0,57% � saját középiskolából érkezett 2 8,00%
22 12,64% � más szakiskolából érkezett 30 24,00%
11 6,32% � más középiskolából érkezett 5 2,67%

15 8,62%
� iskolarendszeren kívülről érkezett , 
korábban lemorzsolódott 

3 1,60%

22 12,64% 14�15 éves 42 22,46%
128 73,56% 16�18 éves 113 60,43%
35 20,11% 18 év felett i 20 10,70%

31 17,82%
8. osztályos végzett séggel nem 
rendelkező 

49 26,20%

11 6,32% Életkorát nem tudni 12 6,42%

A beiskolázott ak jellemzőiből látható, hogy közel a felük rendelkezett  
valamilyen sajátos nevelési igényre utaló diagnózissal; nagyobb arány-
ban 16�18 évesek; több mint a felük közvetlenül az általános iskolából 
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érkezett , ugyanakkor közel 40 százalékuk már kipróbálta magát valami-
lyen középiskolában; jelentős azok száma is, akik már betöltött ék a 18. 
életévüket (beiskolázásukat a közoktatási törvény 126. paragrafusa lehe-
tővé teszi); és szintén Þ gyelemfelkeltő a befejezett  általános iskolai bizo-
nyítvánnyal nem rendelkezők száma. Az egyetlen közös bennük, hogy 
kacskaringós életút, nehéz múlt állt mögött ük.

A program eredményességére utaló, első jelzés az évközi tanulói mozgás: 
míg a szakiskolákból a lemorzsolódási arány 30 százalékra tehető � 
ahogyan erről korábban már szó volt �, addig a Dobbantóban az igazi 
lemorzsolódás minimális volt. (1. ábra)

1. �bra Évközi tanulói mozgás

Az első tanév dobbantós diákjainak 89,0 százaléka, a második évjárat-
nak pedig 92,2 százaléka az oktatás�képzés valamilyen formájában foly-
tatt a további életútját.
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2. �bra Továbblépés a Dobbantóból

3. �bra A Dobbantóból kilépők tanulási útjai
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Ezek az adatok némi további kiegészítésre szorulnak.
� A tanévet befejezők közül azok maradtak a Dobbantóban, akik csak 

az utolsó egy-két hónapban találták meg ezt a programot, a számukra 
még szükséges a további támogatás.

� Azok a diákok kerültek felzárkóztató képzésbe, akik a Dobban-
tóba lépésükkor még hetedik osztályos bizonyítvánnyal sem rendelkez-
tek. Akiknek csak a nyolcadikos bizonyítványa hiányzott , azok azt meg 
tudták szerezni a dobbantós tanév alatt .

� Jelentős eredmény, hogy az előkészítő évfolyam elvégzésével pár-
huzamosan többen a 9. évfolyamos záróvizsgát is letett ék, és így a 10. 
évfolyamba léptek be, illetőleg a 2010/11-es tanévben hat diák a 11. évfo-
lyamon tudta folytatni tanulmányait.

� A dobbantós diákok megközelítően 85 százaléka mindkét tanév után 
a szakképzésben folytatt a útját.

� További eredmény, hogy 2010-ben 16, illetőleg 2011-ben 9 fő nem is 
szakiskolába, hanem érett ségit adó képzésbe lépett .

� Külső értékelői jelentések
A Dobbantót, a projektben folyó munka eredményeit, folyamatait, 

hatását � a hazai fejlesztési gyakorlatot kevéssé jellemző módon � több 
független külső értékelő szervezet vizsgálta. A Qualitas T&G Tanácsadó 
és Szolgáltató Kft . értékelői tevékenysége az eredményekre összpontosított . 
A félévenként végzett  értékelés céljai az alábbiak voltak:

� a közpénzek felhasználásáról való elszámoltathatóság biztosítása;
� a szakmai elszámoltathatóság biztosítása;
� adatok, információk szolgáltatása a folyamatos önreß exiós folya-

mathoz;
� a projektvezető, a vezetői tanács és a projektiroda számára infor-

mációk biztosítása a projekt működésével kapcsolatban, az elért eredmé-
nyek, változások bemutatása, a fejlesztési folyamatban szükséges korrek-
ciók megtételéhez bemeneti információk biztosítása.

A projektet mint fejlesztési folyamatot a Tárki�Tudok Tudásmenedzs-
ment és Oktatáskutató Központ Zrt. monitorozta. Az általa vizsgált 
terület folyamatosan visszatérő kérdései:

� Kellően segíti-e a program a pedagógusokat ahhoz, hogy ők hatéko-
nyan támogathassák a Dobbantó program diákjainak fejlődését?

� Megfelelő segítséget kap-e az iskolavezető ahhoz, hogy a Dobbantó 
fejlesztési tervet az iskolai fejlesztés részeként kezelje?

� Kellő segítséget kapnak-e a változást segítő mentorok és educoachok 
ahhoz, hogy feladatukat el tudják látni (elegendő, illetve adekvát-e a fel-
adatra való felkészítésük)?

� A programfejlesztés szakmai stábja (munkacsoportok) megfelelő 
támogatást kap-e munkájához a programvezetéstől?

� A programfejlesztés kialakított  modellje hatékonyan működik-e?

A projektre való felkészülés kezdetétől fogva minden szinten folya-
matosan visszatérő kérdés volt, hogy vajon hogyan állják majd meg a 
helyüket a Dobbantóból kikerülő diákok a következő tanévben, be tud-
nak-e illeszkedni, helyt tudnak-e állni egy kevésbé védő-óvó és támogató 
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környezetben, valamint hogy milyen hatása lesz a Dobbantó programnak. 
Ezért volt fontos, hogy a programból kikerülő Þ atalok követéses vizsgá-
latát is elvégezzék. A nyomon követés során � amelyet a Magyar Gallup 
Intézet végzett , 2010. november 1-jétől 2011. június 15-éig tartott  �, a 
pályakövetéses vizsgálatban a hagyományos kutatási módszerek mellett  
egy, a programból kikerült diákokat rendszeres válaszadásra ösztönző, 
újszerű módszert, az élmény mintavételezési módszert  (Experience 
Sampling Method � ESM) is alkalmaztak. Ennek lényege, hogy a mérési 
időszakon belül (2011. február�2011. június 10.), megadott  algoritmus 
szerint ismétlődően, egy elektronikus szerkezet útján (ez jelen vizsgálat 
során mobiltelefon) a vizsgált személy random időben jelzést kapott . A 
jelzésre SMS üzenetváltással egy két percnél nem több időt igénylő kér-
dőívet töltött  ki. A volt dobbantós Þ atalok olyan kérdésekre válaszoltak, 
amelyekkel számot adtak akkori, aktuális gondolataikról, érzéseikről, 
tevékenységükről. Az ESM-vizsgálat a precíz kérdőíves felmérés és a 
környezett anulmány között i hidat jelenti. A Dobbantóból kikerült diákok 
pályáját követő kutatási jelentés összefoglalója a következőket állapított a 
meg.

�Vizsgálatunkban arra összpontosított unk, hogy sikerült-e a 2009�2010-es tanévben 
a Dobbantó programban résztvevőknek a beilleszkedés a közoktatási intézmények normál 
osztályaiba, a munkahelyi környezetbe, közösségekbe. Helytálltak-e a tanulásban, a mun-
kában? Mennyire volt sikeres a környezeti, szervezeti támogatás az iskolában és a munka-
helyen? Hozzájárult-e a Dobbantó program egyéni életútjuk sikeres alakításához?

A tanulói nyomon követés vizsgálatának 8 hónapja alatt  az eredmények megerősített ék 
azt, hogy a Dobbantó program elérte kitűzött  céljait. /�/ A tanulók a Dobbantó program-
ról egyértelműen pozitívan vélekedtek, az ott  töltött  egy esztendőről jó élményeik vannak. 
Ezek közül kiemelték a személyes Þ gyelmet, támogatást, azt, hogy biztonságban érezték 
magukat, és a társas kapcsolataik társaikkal és a pedagógusokkal fontosak és támogatóak 
voltak a számukra. Használható ismereteket kaptak a programtól a pályaválasztáshoz, 
az életút megtervezéséhez, munkahelykereséshez. /�/ A vizsgálat során nem találtunk 
nagyon lényeges eltérést az eredményekben a dobbantós és a kontroll csoport között , vala-
mint a korosztályi és a lakóhely szerinti bontásban is csak néhol voltak kisebb eltérések. 
/�/ Az ESM összevont mutatói alapján azt mondhatjuk, hogy a tanulók jövője remény-
teljes (Hope index), mind a jelenlegi életet, mind az 5 év múlva becsült élethelyzetet jónak 
ítélik meg a tanulók. /�/ A jólétet mutató (Wellbeing index) a vizsgálatban résztvevők 
felénél jelzi azt, hogy jól érzik magukat a bőrükben, boldogulnak a mindennapokban, az 
iskolában és az életben.� (Magyar Gallup Intézet 2011. 131�132.)

A Dobbantó eredményei, a néhány, itt  kiragadott  példa (és az itt  be 
nem mutatott ak is) azt látszanak igazolni, hogy azok a kamaszok, Þ a-
talok, akik az �iskola rémeiként� korábban elfordultak, lógtak, kimene-
kültek az intézményből, társas kapcsolataikat is azon kívülre helyezték, 
tanáraikkal szemben bizalmatlanok és ellenállóak voltak vagy az iskolá-
ban csak bukdácsoltak, a megfelelő programmal egy tanév alatt  re-szocia-
lizálhatók, ismét megnyerhetők a tanulásnak. A kulcs ehhez a gyökeresen 
átalakult tanulási környezet és az e környezetben ott honosan mozogni 
tudó pedagógus team. Ezt támasztja alá Fazekas Károly más területről 
szerzett  kutatási eredménye is: �Az elemzések azt mutatják, hogy önma-
gukban az iskolarendszerbe invesztált erőforrások (például infrastruk-
turális beruházások, osztálylétszámok csökkentése) nem befolyásolják 
jelentősen a diákok teljesítményét, az intézményi hatások viszont nagyon 



Bognár: Egy sikeres kezdeményezés a korai iskolaelhagyók integrálására…

esély 2011/6 99

erősek. Az iskola minősége nagyon is befolyásolja a diákok teljesítmé-
nyét, elsősorban a tanárok minőségén és a teljesítményt meghatározó 
intézményi struktúrán keresztül. A legsikeresebb iskolarendszerekben 
az elszámoltathatóság, a külső, független kontroll párosul a jó minőségű 
iskolai vezetéssel, valamint a tanítás tartalmára, módszereire, a szemé-
lyi döntésekre vonatkozó kiterjedt iskolai autonómiával.� (Fazekas 2011. 
12�13.) 

A Dobbantó program taneszközei készen vannak, kerett anterve akk-
reditált és hamarosan hivatalosan is jóvá hagyják a pedagógusok felké-
szítő programját. Rendelkezésre áll az a �know how�, rögzített  annak az 
útnak a módszertana, amelyen a magukat a tömegoktatásban biztonság-
ban érző pedagógusok és vezetők eljuthatnak oda, hogy az egyén igénye-
ire Þ gyelő pedagógiai munka értő alkalmazóivá váljanak. Együtt  van az 
a szakmai műhely is, amely segíteni tudja őket, hogy végigjárják ezt az 
utat. Az eddig felhasznált közpénzek még hatékonyabbá tétele érdeké-
ben így most már �csak� annyi kéne, hogy a sikeres projekt folytatódhas-
son és más iskolákba is eljuthasson, s ezzel az évi 5�8 ezer főnyi, korai 
iskolaelhagyó száma évről évre mérséklődjön.
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