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A partnerek, a Sandwell MBC az Egyesült Királyságban, a Galway Technical Institute Írországban, a Partners Hungary Alapítvány Magyarországon, a XABEC Spanyolországban és a Zlínský kraj Csehországban,
azt tűzték ki célul, hogy a fiatalok biztosan célba érjenek: a munkaerőpiacon és/vagy a tanulmányaik
befejezésében.
A tevékenységek alapjául az alábbi forrásmunka szolgált:
Arnold, C and Baker, T (2012) “Transitions from School to Work: applying psychology to NEET” Educational and Child Psychology Vol 29 No3. Leicester: BPS
A projekt célja a lemorzsolódás és az ún. NEET fiatalok (Not in Education, Employment, or Training/ akik
semmilyen formális oktatásban, képzésben, sem foglalkoztatásban nem vesznek részt) számának csökkentése volt a veszélyeztetett, első szakmájukat tanuló fiatalok körében, azáltal, hogy profi szakemberek
korai szakaszban azonosítják, ki tartozik ebbe a csoportba.
A projekt elején a közreműködők által feltárt kutatási eredmények szerint az EU átlagában a lemorzsolódók aránya 13,5% volt. A fiatalkori munkanélküliség aránya a partnerek kutatása szerint Csehországban 23.1%, Spanyolországban 46,1% volt. Írországban a korai iskola-elhagyók 70%-a a munkanélküli.
A magyarországi partner a lemorzsolódást és a NEET jelenséget a roma népesség egyik legfontosabb
hátrányaként azonosította.
A korai iskolaelhagyás hatásai jól ismertek: alacsony képzettség, a tizenéves korban szülővé válás magas
valószínűsége, a mentális/általános egészségi problémák magas valószínűsége, magas droghasználat,
bűnelkövetés magasabb valószínűsége, alacsony várható élettartam. Mindez arra utal, hogy a korai iskolaelhagyás egyben a NEET kategóriába kerülést valószínűsíti és szükségessé teszi a beavatkozást.
Az SAP eszköz lehetővé teszi számunkra, hogy hatékony beavatkozással fenntartsuk a fiatalok motivációját arra, hogy képzésüket befejezzék. Arra törekszünk, hogy képessé tegyük a szakembereket a magas
kockázatú csoportok, egyének azonosítására és arra, hogy még hatékonyabban dolgozzanak együtt
velük. Ennek nyomán emelkedik a veszélyeztetett csoportok kompetencia-szintje és ezáltal javulnak
esélyeik is.
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A résztvevő intézmények

Partners Hungary Alapítvány (PHA)

A SAP projekt tagjai különböző típusú szervezetek, melyek jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. Az
együttműködés a Leonardo program Élethosszig Tartó Tanulás program Careers of the Future („A jövő
karrierjei”) projektjéből nőtt ki, melynek résztvevői:

A PHA olyan multikulturális, toleráns társadalom kialakításában kíván közreműködni, amely harmóniában
van a környezettel és a természettel, és amely képes mind egyéni mind társadalmi szinten integrálni
a különböző kultúrák értékeit. Olyan társadalom építésén dolgoznak, amelyben megfelelő megoldások
állnak rendelkezésre az egyenlő esélyek megteremtésére.

Zlínský kraj Csehországban, Sandwell MBC az Egyesült Királyságban és az írországi Galway Technical
Institute voltak.
Ezek a szervezetek az szakképzési rendszerből való lemorzsolódást nagy kihívásnak tekintetik. A kezdeti
együttműködés folytatását és kiszélesítését keresve fejlesztettek ki egy európai szinten is hasznosítható
és innovatív eszközt – a Sandwell által kidolgozott, lemorzsolódást megelőző módszert és eszköztárat.
Az eredeti partnerek szélesebb körben kívánták alkalmazni ezt az eszközt, így további felhasználási területeket határoztak meg az Unióban. Úgy gondolták, az eszköz a roma népesség támogatásának fontos
eleme lehet és alkalmas lehet a munkanélküliség problémájának enyhítésére is.
Ennek céljából és a szélesebb kooperáció kialakítása érdekében olyan partnereket kerestek, akik releváns területeken dolgoznak. Így került a konzorcium tagjai közé a Partners Hungary Alapítvány, aki roma
ügyekkel foglalkozik, és a spanyol partner, ahol nagyon magas a munkanélküliség. Ez a partner a XABEC
lett. Mindegyik résztvevőnek komoly európai tapasztalatai vannak, és mindegyikük már korábban dolgozott legalább egy konzorciumi partnerrel. A konzorciumot a Sandwell BMC vezeti, mivel ők fejlesztették
ki az eszközt.
Sandwell MBC
A Sandwell MBC (Metroplitan Borough Council) legfontosabb feladata az oktatási szolgáltatások megvalósítása. Az igazgatóságokon belül a Connextions (Kapcsolat Szolgálat) biztosít információs szolgáltatásokat és tanácsadást az oktatási intézményeknek és a tanulóknak. E szolgáltatás kiterjed minden
szakképző intézményre, köztük a Sandwell College-re, a kerületi tréning szolgáltatókra, a munkaadókra
és önkéntes csoportokra, valamint magukra a veszélyeztetett csoportokra is. A Connextions megközelítése multidiszciplináris jellegű, munkájukba bevonnak iskolapszichológusokat is. A projekt megvalósítása
során a Sandwell Connextion megosztja saját módszerét az európai partnerekkel a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztettek követése és a NEET kockázatok meghatározása terén. A kerületnek 289 000
lakosa van, melyből 20% fekete és egyéb kisebbség körébe tartozik. A fiatalkori munkanélküliség szintje
(10,5%) az országos áltag felett van.
Galway Technical Institute
A GTI Galway területén, Írország nyugati partján található. Az intézet büszke arra, hogy évente 3000 diákot tanít magas színvonalon, három különböző iskolában:
1. Főiskola
2. Felnőttképzési Iskola
3. Zeneiskola

Tevékenységük legfontosabb stratégiai területei:
1. Demokrácia—építés és konfliktuskezelés
2. Roma integráció, a helyi közösségek fejlesztése
3. A nemek közötti egyenlőség támogatása
4. Hídépítés ágazatok között – a vállalatok társadalmi szerepvállalásának támogatása
5. Különböző tréning programok kialakítása, fejlesztése és megvalósítása.
Centro de Formación Profesional, XABEC
A XABEC szakképzési központ, amely három spanyol szakképzési programot kínál: első szakképesítés
megszerzését a legfiatalabb diákoknak, felnőttképzést a munkanélkülieknek és azoknak, akiket a társadalmi kirekesztettség fenyeget, valamint vállalati kurzusokat munkavállalók számára.
Az iskola kizárólag az üzemfenntartás és berendezés-üzemeltetés területére összpontosít. Kilenc oktatási
műhely van, mindegyik más-más tudásterületre koncentrál: villamosság, elektronika, automatizáció-robotizálás, hidraulikus-pneumatikus rendszerek, hűtés/fűtésszerelés, hegesztés és kazánszerelés, vízvezeték-szerelés, valamint gáz/elektromos/mechanikus és megújuló energia.
Összesen 40 fő- és mellékállású tanár tanít a XABEC-ben. Évente több mint 800 diák tanul itt. Az iskola
2008 óta ISO 9001 minősítéssel rendelkezik. Az iskolának 200 céggel van együttműködési megállapodása, köztük olyan nemzetközi vállalatokkal, mint DAIKIN, LINCOLN ELECTRIC, ABB, VOOSLOH,
DR. FRANS SCHNEIDER. E cégek a szakmai tanácsadás mellett a tanárok és a trénerek továbbképzésében is részt vesznek. Az iskolaalapító tagja az InnMain nemzetközi hálózatnak, (Educational Association
for Innovation in Industrial Maintenance, Oktatási Egyesület az Ipari Üzemeltetés Innovációjáért) amelyben
13 különböző országból 17 intézmény vesz részt.
A XABEC elnöke a „Szakmai Fejlesztési Fórum” hálózatnak, amely több mint 200 vállalatot tömörít, amelyek eltérő okokból kapcsolódnak az iskolához: gyakornokokat fogadnak, továbbképzést biztosítanak
a dolgozóknak, felkészítik a jövő munkásait. 2014 óta a XABEC Valencia régió hivatalos „foglalkoztatási
ügynöksége” és közvetítő szerepet játszik a térség munkanélküli rétege és a helyi, munkavállalókat kereső
vállalatok között. 2012-ben a XABEC-et választották ki, hogy a Valencia régióban a duális szakképzési
rendszer pilot intézménye legyen.
A XABEC ezeken túl két fontos Európai Mobilitási Charta érintettje a 2020-ig terjedő időszakban: a kiterjesztett Erasmus+ Charta (E VALENCI 73), valamint a szakképzési mobilitási Charta (2015-1-ES01-KA109-016471).
Zlínskýkraj

A GTI missziója, hogy „a diákok tudásának, képességeinek és kompetenciáinak fejlesztése innovatív és
magas színvonalú legyen, valamint hogy olyan környezetben valósítsa meg programjait, amely tükrözi változó világunk komplexitását és kihívásait.” A kiadott diplomákat a FETAC, ITEC, IITI, CIBTAC, Microsoft,
Apple valamint az Ír Labdarúgó Szövetség biztosítja.
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A Zlínský kraj (Zlini Régió) 2000. január 1-jén jött létre. A fő döntéshozó szervek: a képviselők regionális
testülete, a tanács, a kormányzó és a helyi hatóságok. A régió politikai képviselete a helyi testületen keresztül valósul meg, melyet a kormányzó és a tanács irányítanak. Ők határozzák meg, milyen irányt kövessen a régió a választási ciklusban. A testület és a tanács által hozott döntéseket a regionális hatóság
valósítja meg.
5

A Regionális Hatóság osztályokra tagozódik, vezetője az igazgató, aki közvetlenül a kormányzó irányításával dolgozik. Az oktatási, ifjúsági és sport ügyekért a hasonló nevű főosztály felel. Oktatási területen
ez középfokú és szakképzési intézmények alapítását, teljesítményértékelést, a tanárok továbbképzését,
a szakiskolából lemorzsolódók számára tanácsadás és támogatás nyújtását és prevenciós munkát jelent.

Országok, modellek és beavatkozások

A fentiek közül a lemorzsolódás meghatározó tényezői ezek voltak:
 Tudod-e milyen pályára készülsz (Faktor 3- karrier motiváció)
 Hetente egynél többször elkésel-e az iskolából? (Faktor 5 - pontossági ügyek)
 Álltál valaha szociális felügyelet alatt? ( Faktor 8 - Szociális felügyelet alatt áll-e
A Dr Christopher Arnold által készített statisztikai modell képletben fejezi ki, hogy vajon a diákok veszélyeztettek-e a lemorzsolódás által mielőtt befejeznék tanulmányaikat.
Kockázati Faktor Mértéke = (Faktor 3)*27.5 + (Faktor 5)*20 + (Faktor 8)*17.5
Max Mérték = 65

Sandwell Metropolitan Borough Council
Pilot 1 - Bevezetés
1 lépés: A projekt koordinátor információs műhelymunkát szervezett a Sandwell College munkatársainak, hogy bemutassa nekik a projektet, annak céljait. Azon tanszékek vezetői, ahol a lemorzsolódás
legnagyobb volt, mind meghívást kaptak. A találkozó után ötletrohamra került sor, ahol a résztvevők elmondhatták ötleteiket arra vonatkozóan, milyen veszély-tényezőket látnak a College-ban nappali tagozatán tanuló diákok esetében, melyek lemorzsolódáshoz vezethetnek. 9 fő tényezőt azonosítottak, melyek
érvényességét a későbbiekben tesztelték.
2-3. lépés: A tanszékvezetők meghatározták, melyek a leginkább lényeges kérdések, melyekkel a meghatározott tényezők azonosíthatók. Ezek alapján kérdőívet állítottak össze, amelyet egy mintasokaságon
próbáltak ki.
4-5. lépés: A mintasokaságban 40 olyan tanuló volt, akik kiestek a képzésből, és 40 másik, akik ugyanott tanulmányaikat sikeresen befejezték. A kutatás eredményeit Excel táblában összesítették a további
elemzés céljából.
6 lépés: Az adatokat elküldték Dr. Christopher Arnold pszichológushoz további elemzésre, annak megállapítására, mely rizikófaktorok valószínűsítik nagy mértékben a lemorzsolódást.
Pilot 2 - Alkalmazás
Az SMBC részt vett azon a budapesti konferencián, ahol az egyes országok eredeti 40/40 kutatásainak
eredményeit bemutatták. Ez minden országban helyi SAP eszközt biztosított az intézmények számára.
Az Egyesült Királyságban új Sandwell SAP eszközt fejlesztettek ki, amely a más országokban azonosított
képzési tényezők felhasználására is alkalmas volt.
A lemorzsolódás tesztelt tényezői az alábbiak voltak:
 Fiatalon gondviselő szerepet lát el
 Támogatás a családtól a továbbtanuláshoz
 Karrier motiváció
 Óralátogatási ügyek
 Pontossági ügyek
 Droghasználat
 Szociális felügyelet alatt áll-e
 A szülők anyagi helyzete
6

A felmérés három kérdését feltettük a College összes 16-18 éves diákjának, akik arra az 5 kurzusra jártak,
melyeken a legmagasabb volt a lemorzsolódási arány:
 Fotózás 3. szint
 Gipszelés 1. szint
 Gyermekfelügyelet 2. szint
 Fodrász 2. szint
 Szépség/kozmetika 2. szint.
2014. végére összegyűjtöttük az adatokat és az alábbi számokat találtuk az egyes kurzusokon:
 Fotózás: 3 magas kockázatú diák
 Gipszelés: 2 magas kockázatú diák
 Gyermekfelügyelet: 3 magas kockázatú diák
 Fodrász: 3 magas kockázatú diák
 Szépség/kozmetika: 2 magas kockázatú diák
2015. januárjában megvizsgáltunk egy intzenzív, 3. szintű Üzleti tanulmányok kurzusra járó csoportot is,
amelyet olyanok számára indítottak, akik más csoportokból már kiestek. Itt 3 magas kockázatú diákot
találtunk. Mielőtt azonban beavatkozhattunk volna, mindhárom diák kibukott. Ez megmutatta számunkra,
hogy a szeptemberben induló kurzusokra kell koncentrálnunk, hogy csökkentsük a kezdeti lemorzsolódást, mert olyan csoportokban, amelyet eleve a lemorzsolódók számára indítottak, csekély a sikeres
beavatkozás esélye.
Beavatkozás
A Sandwell College-el együttműködve az alábbi lépéseket tettük a magas kockázatú diákok esetében:
 Minden veszélyeztetett diákot azonosítottunk a tanárok számára, hogy időben tudjanak reagálni a pontosság/hiányzás tünetekre.
 Minden diákhoz kijelöltünk egy mentort a Connextion-től, akihez támogatásért fordulhatnak
 A Connextion mentora négyszemközt találkozott a diákkal, hogy személyre szabott támogató csomagot
dolgozzanak ki. A hangsúly nem azon volt, mi mit gondolunk arról, mire van a diáknak szüksége, hanem
azon, hogy ő mit gondol erről.
 A Connextion mentor kapcsolatba lépett a tanárokkal és az osztályfőnökkel, hogy nyomon kövesse
a diák előmenetelét.
 A diákokat rendszeresen megkerestük – olyan formában, ahogy választották: levélben, telefonon vagy
személyesen.
 Minden diák személyes meghívást kapott a Connextion eseményekre, pl. a gyakornokok összejöveteleire.
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 Ha a diákok kérték, a tananyagon túl is kérhettek segítséget ügyeik kezelésében.
 A diákok igény esetén támogatást kaptak egy másik kurzusra való átiratkozásra, hogy ne kerüljenek
a NEET kategóriába.
A kurzust sikeresen elvégzők értékelési adatai alapján a következőről számolhatunk be:
 Azonosított magas kockázatú, később lemorzsolódott diák: 4 fő
 Azonosított magas kockázatú diák, aki befejezte tanulmányait: 9 fő
 Alacsony kockázatú, lemorzsolódott diák: 15 fő
 Alacsony kockázatú diák, aki befejezte tanulmányait: 122 fő.
Megjegyezzük, hogy a 4 lemorzsolódott diákból 3 pozitív irányba lépett tovább. Ennek oka a működő
beavatkozási stratégia volt. A diákok korai szakaszban jelezték, hogy el kívánják hagyni a kurzusukat és
a Connextion mentora - velük szorosan együttműködve - tudta támogatni a diákokat a pályamódosításban.
A diákok kapcsolatban maradtak mentorukkal mindaddig, amíg megtalálták az új irányt. A projekt nélkül
e diákok könnyen NEET kategóriába kerültek volna és nagy küzdelem árán találhatták volna csak meg
a továbblépés útját.

Galway Technical Institute
Pilot 1 Bevezetés
1 lépés A projekt-irányító csoport tájékoztatót szervezett a projekt minden résztvevőjének. A találkozó
urán ötletrohamra került sor, ahol a résztvevők elmondhatták ötleteiket, kitérhettek arra, milyen veszélyeket látnak a GTI-ban tanuló nappali tagozatos diákok esetében. 25 fő kockázati tényezőt azonosítottak.
2-3. lépés Az érintettek eztán meghatározták, melyek a legfontosabb kérdések, amelyeket a GTI diákjaitól meg fognak kérdezni. 15 kérdés született.

Fenntarthatóság

4-5. lépés: Az eredeti pályázati programban a GTI csak a média és elektronika szakos diákok felmérését
tűzte ki célul. Később azonban a kutatást más szakokra is kiterjesztettük, hogy az adatok reprezentatívabbak legyenek. 40 lemorzsolódott és 40 a tanulmányait folytató diákot vizsgáltunk. Minden adatot
továbbítottunk Angliába, Dr. Christopher Arnold számára, hogy azokat elemezhesse.

A projekt fenntarthatósága különösen fontos annak érdekében, hogy a partnerek megszerzett képességei
és kompetenciái megmaradjanak és a jövőben is használják azokat. Azt reméljük, hogy a modellt Európa
és a világ más iskoláiban is alkalmazni fogják.

6.lépés: Az adatokat továbbítottuk az SMBC számára, hogy további elemzésük biztosítsa, hogy a rizikó
faktorok megbízhatóak annak megállapítására, milyen kockázatok vezethetnek a GTI nappali tagozatos
diákjainak lemorzsolódásához.

Ennek érdekében:

Pilot 2 Bevezetés

 A modellt és a projekt eszközrendszerét a Sandwell College minden munkatársának bemutatjuk.
 A megelőző módszertan a diákok nyomon követésének szerves részévé válik a college-ben. Minden
diákot felmérnek és a Sandwell Connextion segít az adatok kiértékelésében, hogy kiderüljön, ki az, aki
veszélyeztetett a lemorzsolódás szempontjából.
 Továbbra is alkalmazunk egy vezető munkatársat, aki segíti az alkalmazottak képzését és aki tanácsadóként támogatást ad a SAP eszközök folyamatos alkalmazásában.
 A Sandwell Connextion a beavatkozások tekintetében is segítséget nyújt a college-nak. Ennen konkrét
módjáról jelenleg megbeszélések folynak.
 A SAP weboldalról információ szerezhető az érdeklődők számára, akik saját SAP eszközeiket szeretnék
kifejleszteni.
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2014 májusában a GTI részt vett azon a budapesti konferencián, ahol a SMBC képviselői bemutatták az
eredeti „40/40” kutatás eredményeit.
A GTI által tesztelt lemorzsolódási tényezők a következők voltak:
 Voltak az idén pénzügyi gondjaid?
 A megfelelő oktatási programot választottad?
 Nehéznek találtad a tananyagot?
 Dolgoztál valahol a tanulmányok mellett?
 Bérelt lakásban laksz?
 Amikor itt kezdtél tanulni, ismertél itt bárkit?
 Volt határozott karrier célod, amikor beiratkoztál?
 Kapsz állami ösztöndíjat, támogatást?
 A közlekedés vagy annak költsége befolyásolja-e részvételed az órákon?
 Tagja vagy-e a vándorló romák közösségének vagy bármely más kisebbség közösségének?
 EU ország polgára vagy?
 Volt-e lényeges egészségügyi problémád ebben az évben?
 Ért-e olyan megpróbáltatás, trauma az idén, amely tanulmányaidban befolyásolt?
 Van-e tanulási problémád, vagy tanulásodban hátráltat-e fogyatékosság?
 Vannak-e olyan családi kötelezettségeid, pl. valakiről gondoskodás, amelyek tanulásodban akadályoznak?
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A GTI esetében a releváns, lemorzsolódást valószínűsítő tényezők az alábbiak voltak:
 A megfelelő oktatási programot választottad? (2. faktor)
 A közlekedés vagy annak költsége befolyásolja-e részvételed az órákon? (9. faktor)
 Volt határozott karrier célod, amikor beiratkoztál? (7. faktor)

 A 6 magas kockázatú diák mind befejezte a tanévet.
 Az 51 közepes kockázatú diákból, akik 2 tényező szerint jelentettek magas lemorzsolódási kockázatot,
végül 5 bukott ki.
 A 255 diák közül, akik egy kockázati faktorral rendelkeztek, 67 morzsolódott le.

A Christopher Arnold és Tracey Baker által bemutatott statisztikai modell nyomán készült képlet alkalmas
arra, hogy meghatározzuk, mely diákok vannak veszélyben, hogy lemorzsolódnak-e, mielőtt tanulmányaikat befejeznék.

Így a 2014-15-ös tanévben az alábbi adatokat gyűjtöttük:
 Azonosított magas és közepes lemorzsolódási kockázatú diák, aki már kibukott: 5 fő
 Azonosított magas és közepes lemorzsolódási kockázatú diák, aki folytatta tanulmányait: 52 fő.
 Alacsony kockázatú diák, aki kibukott: 125 fő
 Alacsony kockázatú diák, aki folytatta tanulmányait: 553 fő.

Kockázati faktor eredmény = (F2*32) + (F9*27) + (F7*20)
Max eredmény = 79
Írországba visszatérve a projekt csapat a lényegi kockázatokra rákérdező kérdőívet állított össze a GTI-be
2014-15 re beiratkozó diákok számára.
A reprezentatívabb eredmények érdekében úgy döntöttünk, hogy a vizsgálatot minden GTI tanulóra
N=1214) kiterjesztjük. Végül 735 diákot tudtunk vizsgálni, mind a nyolc szakma- terület bevonásával.
Október végére az adatgyűjtés befejeztük és az alábbi eredményekre jutottunk:
 A 735 diákból hatot találtunk, akik erősen veszélyeztetettek voltak a lemorzsolódás szempontjából, mivel
mindhárom kockázati tényező jellemző volt rájuk.
 51 diák közepesen volt veszélyeztetett a lemorzsolódás szempontjából.
 255 diák esetében csak egy kockázati tényezőt találtunk – így ők alacsony kockázatúnak minősültek.
Beavatkozás
Örültünk annak, hogy csak 57 diák volt közepes vagy magas kockázatú a lemorzsolódás szempontjából.
A rizikófaktorok SMBC által végzett elemzése azt is megmutatta, hogy a GTI a prokjektet megelőzően is
komoly lépéseket tesz a kibukás megelőzésére. A felső és a középvezetés szerkezete jelentős szerepet
játszik a diákok lemorzsolódásának csökkenésében.

Fenntarthatóság
A projekt fenntarthatósága különösen fontos; garantálja hogy a résztvevők által megszerzett képességek
és kompetenciák a jövőben is megmaradnak. Azt reméljük, hogy a modellt más iskolákban is használják
majd világszerte.
 A modellt és az eszközrendszert a teljes munkatársi körnek be fogjuk mutatni a Galway Technical Institute és a Galway & Roscommon Education & Training Board keretében.
 Az eszköz használata minden évben szeptember végén lesz esedékes, amikor a tanév elkezdődik és
a diákok listáját benyújtják az Oktatási és Képzési Minisztériumhoz. Minden egyes diák helyzete elemzésre kerül, és szükség esetén megtörténik a megfelelő beavatkozás.
 A legfontosabb munkatársak képzést kapnak arról, hogyan kell használni az eszközt.
 A GTI eljuttatja minden jelenlegi és volt projekt-partnerének a projektre vonatkozó összes információt.
 John McLoughlin és Geraldine Gibbons bemutatják a projektet és annak eredményeit az országos ETBI
(Education and Training Board of Ireland) konferencián 2015. októberében és az országos FET (Further
Education and Training) konferencián 2015. októberében.

A GTI a következő szakembereket alkalmazza a megelőző lépésekre:
 Karrier tanácsadó
 Tanulmányi projekteket támogató szakemberek
 Vallási segítő (Pastoral Care Counsellor)
 SNI diákok segítője
 Iskolalátogatási felelős
 Igazgató/igazgatóhelyettes/felnőttképzési igazgató – tanácsadók és segítők szükség szerint
A diákok neveit és osztályait tartalmazó Excel táblát elemeztük és a fent említett szakembereket az elemzés eredményéről tájékoztattunk, akik az 57, legalább két kockázati tényezővel bíró diákot egyenként
megkeresték és személyes találkozóra hívták, hogy kidolgozzák. miképp tudnak segíteni nekik.
Jelenleg az évközi előmenetel és az év végi eredmények adatait elemezzük, hogy megállapítsuk, az azonosított 735 diákból hányan morzsolódtak le a tanév vége, május előtt, vagy fejezték be jelentős kitüntetéssel a tanévet (vagyis kaptak teljes bizonyítványt 8 tantárgyi dicsérettel) vagy részdicsérettel (tantárgy
befejezése esetén).
A következő eredményekről számolhatunk be:
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 Kényszerű szakmaválasztás
 Szociálisan hátrányos helyzet
 Magántanulói jogállás
 Gyenge iskolai eredmények.

Partners Hungary Alapítvány
Pilot 1 bevezetése
1. lépés: A projekt team öt iskolát toborzott Magyarországon, amelyek készek voltak a lemorzsolódás
megelőzése érdekében együttműködni.
Közülük négy iskola közös irányítás alatt van, a Földművelési Minisztérium fenntartása alá tartozik (KözépMagyarországi Agrár Szakképző Központ (KASZK). Az ötödik iskola egy alapítvány által irányított roma
iskola volt. (Szegényeket és Rászorultakat Segítő Alapítványi Iskola (SzERSA).

A lemorzsolódás lényeges tényezői Magyarországon az alábbiak voltak:
 Összetartó osztályközösséged van? - Kirekesztő helyi közösség és a közösségi támogatás hiánya
 Modern a felszerelés az iskoládban/gyakorlaton? – motiváció hiánya, módszertani eszköztelenség, rossz
felszerelések
 Szoktál otthon tanulni? – rendszeres otthoni tanulás
 A jelenlegi szakmádban tervezel dolgozni? jövőkép hiánya, kényszerű szakmaválasztás
 A szüleid/testvérid tanultak veled, amikor általánosba jártál?
Ez alapján a következő képlet adódott:

A projekt kezdetén részt vett egy hatodik iskola is a rizikófaktorok azonosításában, ám nem vettek részt
a beavatkozási fázisban, mert náluk nagyon alacsony volt a lemorzsolódás, így kiléptek a projektből.

Kockázati tényezők összesítése = (tényező 3)*35 + tényező 17)*25 + (tényező 30)*30
+ (tényező 55)*31 + (tényező 58)*23
Maximum eredmény = 144

2. lépés: A projektet irányító csapat az iskolákban dolgozó, és azon kívüli különböző érdekeltek részvételével megbeszélést, műhelyt tartott a lemorzsolódásban érintett szakemberek részvételével.

5. és 6. lépés: A budapesti találkozó után döntöttünk arról, hogy a felmérést elsős Híd osztályokba járók
között végezzük el.

E körbe tartoztak: tanárok, iskolaigazgatók, más érintett iskolai alkalmazottak, pszichológusok, ifjúságvédelmi felelősök, más, a magyarországi iskolai lemorzsolódás csökkentése területén dolgozó projektek
képviselői.

Ezek a diákok a legveszélyeztetettebbek, mert korábban már kiestek más iskolákból. Október végére
összeállítottuk az adatokat; 71 diákot vizsgáltunk.

A műhelymunka keretében a résztvevők összeállították a potenciális lemorzsolódási tényezők listáját,
amelyek negatívan befolyásolják a diákok szakmatanulását. Az eredmény 13 rizikófaktort tartalmazó lista
lett.
3. lépés: A projekt csapat megfogalmazta azokat a legfontosabb kérdéseket, amelyeket az elsős diákoknak feltettek az öt iskolában. 68 kérdést tettünk fel, 40 kibukott és 40 tanulmányait folytató diákot
kérdeztünk. Minden adatot elküldtünk Angliába, Dr. Christopher Arnold részére elemzés céljából, annak
meghatározására, melyek azok a tényezők, amelyek meghatározók abban, hogy lemorzsolódáshoz vezessenek.
Bevezetés Pilot 2.
4. lépés: 2014 májusában a SMBC Budapesten bemutatta az eredeti 40/40 kutatás eredményeit.
Magyarországon a lemorzsolódást befolyásoló tényezők a szakemberek szerint a következőek voltak:
 Kirekesztő helyi közösség és a közösségi támogatás hiánya
 Kudarcok és rossz tapasztalatok a diák életében
 A motiváció hiánya
 Az oktatás egysíkúsága
 Tanulási nehézségek, SNI státusz
 A család anyagi gondjai
 Korai gyermekvállalás
 Hosszú utazás az iskoláig
 A jövőkép hiánya
 a 4 alapképesség (írás, olvasás, számolás, kommunikáció) hiányosságai
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Beavatkozások
A veszélyeztetett diákok azonosítása után műhelymunka sorozatba kezdtük. Meghívtuk az érintett tanárokat és más szakembereket, akik érdekeltek voltak abban, hogy a négy iskolában a lemorzsolódás csökkenjen. Ugyanígy tettünk a diákokkal is. A műhelymunkák célja az volt, hogy azonosítsuk a már meglévő,
a lemorzsolódást megakadályozó intézkedéseket és új eljárásokat azonosítsunk és vezessünk be, hogy
a megelőzés hatékonysága növekedjen.
HR erőforrások:
 Az igazgató/igazgatóhelyettes feladata a lemorzsolódás csökkentése
 Ifjúságvédelmi felelős
 A projekt nyomán művészetterapeutát és fejlesztő tanárt alkalmaztak, akik minden diákkal egyénileg
foglalkoznak, és külön figyelmet fordítanak a veszélyeztetettekre
Módszertani beavatkozások:
 A Híd osztályok esetében a diákok maximális létszáma 12.
 A tanárok párban dolgoznak a Híd osztályokban
 Változatos oktatási módszereket alkalmaznak a motiváció fenntartása érdekében: kooperatív tanulás,
differenciált feladatkiadás, relaxáció, tornagyakorlatok, stb.
 Az órák hossza nem 45, hanem csak 30 perc.
Készségfejlesztés a projekt során:
 Hogyan használjuk az animációt az oktatásban – tréning tanároknak és diákoknak.
 Fórum színház, amely eszköz az osztály kohézió növelésére, és arra, hogy a tanulók kötődjenek az iskolához. Az iskola bevonása az Artemisszió Alapítvány által bevezetett projektbe.
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Esetmegbeszélő csoportok szervezése - a gyakorlat folyamatos értékelése:
A WANDA módszertan megismertetése, adaptációja és bevezetése – a WANDA esetmegbeszélő csoport
módszertan, melyet a VBJK, a belgiumi Center for Innovation in the Early Years dolgozott ki. A módszer
lényege, hogy a pedagógusok csoportban elemzik a tanítás során felmerülő problémákat; a csoport az
egyik résztvevője, az ún. esetgazda által felvetett probléma megoldásához úgy járul hozzá, hogy azt az
összes érintett szempontjából elemzik, majd a különböző nézőpontok értelmezése után tanácsokat adnak az esetgazdának a felvetett probléma megoldásához.
Két résztvevő iskolában összesen 7 WANDA ülést tartottunk, ahol 4 veszélyeztetett diák esete került
elemzésre. Az önreflexiós esetmegbeszélő módszertan segítette a tanárokat abban, hogy problémáikról
beszélni tudjanak és megtalálják a megfelelő eszközöket, módszereket ha nehéz helyzettel, problémás
diákkal állnak szemben.
Eredmények:
A megfigyelésbe bevont 71 diák közül sajnos - egy iskolabezárás miatt - nincs adatunk 18 tanulóról, akik
a projektből így kimaradtak. A fennmaradó 53 diákról az alábbiak voltak megállapíthatóak az év végén:
 Azonosított magas kockázatú diák, aki lemorzsolódott: 1 fő
 Azonosított magas kockázatú diák, aki befejezte tanulmányait: 24 fő
 Alacsony kockázatú diák, aki lemorzsolódott: 1 fő
 Alacsony kockázatú diák, aki befejezte tanulmányait: 27 fő.
Fenntarthatóság
A következő lépéseket tesszük a projekt eredményeinek fenntartása érdekében:
 A megelőző módszertanról és eszközrendszerről mind a 4 iskola osztályfőnökeinek részvételével tréninget tartottunk. Esettanulmányt dolgoztunk ki, melyet a csoportokkal közösen elemeztünk.
 A főigazgatóval és a négy intézmény igazgatóival megbeszélést tartunk, hogy meghatározzuk, hogyan
folytassuk a projektet a négy iskolában.
 WANDA facilitátorok képzése folyik az iskolákban, hogy az esetmegbeszélő csoport külső segítség nélkül folytatódhasson.
 A modellről és az eszközrendszerről kurzus készül, amely a pedagógus továbbképzési rendszerben
akkreditálásra kerül.
 Folytatjuk a tapasztalatcserét a hasonló projektek gazdáival a magyarországi iskolai lemorzsolódás
csökkentése érdekében.
 A Partners Hungary minden jelenlegi és volt projekt partneréhez eljuttatja a projektről összegyűjtött összes információt.

Centro de Formación Professional XABEC
A Pilot 1 Bevezetése
1 lépés: A projekt team több megbeszélést tartott az érintettekkel (tanárok, diákok, szülők). Ötleteik segítettek nekünk a rizikófaktorokra vonatkozó kérdőív összeállításában.
2-3. lépés: A különböző csoportok (diákok, tanárok, mentorok, iskolaelhagyók) inputjainak felhasználásával eldöntöttük, mely kérdéseket tegyük bele a kérdőívbe.
4-5. lépés: Azonosítottunk összesen 80 diákot (40 lemorzsolódót és 40 olyat, akik tanulmányaikat befejezték) és kitöltettük velük a kockázati tényezőkre vonatkozó kérdőívet. A projektgazda által rendelkezésünkre bocsátott Excel táblában rögzítettük a válaszokat.
6 lépés: Az adatokat elküldtük az SMBC-hez elemzésre.
A XABEC esetében az alábbi tényezők lemorzsolódásra gyakorolt hatását elemeztük:
 Drogfogyasztás
 Drogfogyasztó barátok
 Erőszak
 Képesség baráti kapcsolat teremtésére
 Nappali munkavégzés vagy más nappali tanulmányok
 Nem kívánt kurzuson való részvétel
 Szülői státuszban lévő diák
 Önfenntartás kényszere
 A pontos iskolába érkezés
 Munkakeresés
 Családi ügyek: elvált szülők
 Családi ügyek: beteg vagy nyugdíjas szülők
 Pénzhiány a képzés kifizetésére
 Gondolkodási nehézségek
 Konfliktus a tanárral vagy másik diákkal
 Alkoholproblémák
 Éjszakai kimaradások
 Későig együtt maradás a barátnővel/baráttal
 Túl hosszú szieszta
 IT-függőség.
Pilot 2 Bevezetés
A budapesti találkozón bemutatták az adatok statisztikai elemzését és a XABEC-ben az alábbi lemorzsolódási tényezők a relevánsak:
 Drogfogyasztás (faktor 1)
 Konfliktus a tanárral vagy másik diákkal (faktor 15)
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 Alkohol (faktor 16)
 Későig együtt maradás a barátnővel/baráttal (korlátozó faktor)
 Túl hosszú szieszta (faktor 19)
A fenti tényezők alapján a statisztikai modell képletet alakított ki, amely arra, használható, hogy meghatározzuk a magas lemorzsolódási kockázatú diákokat, mielőtt kiesnének a képzésből. Az eredmények:
Végeredmény= (F1*28) + (F15*25) + (F16*25) - (F18*23) + (F19*20)
Maximum eredmény = 78
A második tanítási napon - a kiválasztott 5 kérdéssel - a számítógépteremben elvégeztük a kérdőíves
felmérést, így egy nap alatt összeállt és felhasználhatóvá vált az összes információ. Ennek alapján a diákokat 3 csoportba soroltuk: magas kockázatú (45 feletti értéket mutató), közepes kockázatú (20 és 45
közötti értékkel bíró, valamint alacsony kockázatú (20 alatti érték) diákcsoport.
November végére minden adatot összegyűjtöttünk és megállapítottuk, hogy az első évfolyam 95 diákjából:
 13 magas kiesési kockázatú volt,
 24 fő közepes kockázatú
 A többiek (58 fő) alacsony kockázatúnak minősültek.

A tanév végén a magas és közepes kockázatú diákok együttes vizsgálata során újabb érdekes megállapításokra jutottunk:
 Összes lemorzsolódott magas és közepes kockázatú diák: 13 fő
 Összes magas és közepes kockázatú diák, akik folytatták: 24 fő
 Alacsony kockázatú diák, aki távozott: 4 fő.
 Alacsony kockázatú diák, aki folytatta: 54 fő.
Végül a modell 4 veszélyeztetett diákot nem tudott azonosítani, míg 24 magas és közepes kockázatú
diákot igen, akik a megtett lépések nyomán folytatni tudták tanulmányaikat.
Fenntarthatóság
A következő lépéseket tesszük a projekt fenntarthatósága érdekében:
 Az elkészült eszköztárat és az eredményekhez szükséges lépéseket megismertetjük az iskola minden
tanárával.
 Minden évben kitöltetjük a diákokkal a kérdőívet, hogy a kiesésben veszélyeztetetteket korán azoníthassuk.
 Egy tanárcsoport figyelemmel kíséri a projektet, és ha szükséges, változtatásokat kezdeményez.
 A projekt leírását valenciai és ezen kívüli partnereinkhez eljuttatjuk, hogy további olyan oktatási központokat találjunk, amelyek érdeklődnek a módszer és az eredmények iránt.

Beavatkozások
A magas kockázatú diákokkal közösen az alábbi lépéseket tettük:
 A kapcsolatok erősítése az osztálytársakkal. A cél, hogy a diákok fejlődjenek az órákon. Ennek érdekében a veszélyeztetett diák mellé idősebb diákot párosítottunk, hogy segítse tanulmányait.
 Folyamatos kapcsolat a szülőkkel. A tanár, akinek osztályában veszélyeztetett diák van, konzultációra
hívja a szülőt és az év folyamán végig kapcsolatban maradnak.
Ezek mellett lépéseket tettünk a közepes és alacsony kockázatú diákok esetében is:
 Válaszd a megfelelő tanárt: gondosan párosítottuk össze a tanárokat és diákjaikat – ez lehet tutor, akinek
sok tapasztalata van, vagy akinek jó a kapcsolata a diákkal.
 Önkéntes program: Önkéntes programot indítottunk, hogy a diákok hasznosíthassák az iskolában szerzett tudásukat és lássák annak hasznosságát. Abban is segített ez, hogy a diák eldönthesse, folytatja-e
a tanulást a választott területen.
 Pontosság és egyenruha: E tanévben új ösztönzőt vezettünk be a pontos iskolába érkezésre. Egyszerűen bezárjuk az iskolaajtót az órák kezdete után. Egyenruhát vezettünk be, amely tökéletes eszköznek bizonyult arra, hogy a diákok szociális különbségeit megjelenésükben megszüntesse.
 Projektek útján való értékelés: az a módszerünk, hogy projektfeladatok teljesítésével haladunk. Minél
több projektet teljesítesz, annál több pontod lesz. Ennek révén akármilyen ütemben haladsz, a végén
lépésről lépésre megkapod a pontokat a teljesítésért. Ez bátorítást ad és a jól végzett munka örömét
adja.
Az elemzés eredményeinek áttekintésekor az első év után a bevont 95 diákból:
 13 azonosított magas kockázatú diákból 8 hagyta el az intézményt a tanév közben.
 24 közepes kockázatú diákból 5 távozott.
 a fennmaradó 58, alacsony kockázatú diákból 4 hagyta el az intézményt.
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gban alakítottuk ki. Néhány megkérdezett elfoglaltságra hivatkozott, mások nem akartak az iskolai légkör
kényes kérdéséről beszélni. December elejére megkaptuk az adatokat az iskoláktól.
A z iskola-pszichológusok december végére készültek el az elemzéssel. 306 diákot vizsgáltunk, akikből
46 bizonyult veszélyeztetettnek.

Zlínský kraj

Végeredmény= (Faktor 7)* 28 + (Faktor 9) * 21 + (Faktor 12) *16
Max eredmény = 67

1 Pilot 1 Bevezetés
1 lépés: Az SAP projekt bevezetése a Zlin Régióban 2013. decemberétől 2014 februárig tartott. A helyi projekt
csapat, Martina Němcová, Eva Zemčíková és Gabriela Vojtěšková a Zlin Régió négy kerületében mutatták be
a projektet a pedagógiai szaktanácsadóknak. 10 –en közülük érdeklődést mutattak.
2-3. lépés: 2014 február-márciusában az érintett iskolák körében felmérést végeztek, hogy meghatározzák
azokat a kockázati tényezőket, amelyek korai iskolaelhagyáshoz vezetnek. A szaktanácsadók 181, korai iskolaelhagyó diákot kérdeztek meg a távozás okairól.
A Zlin Régióban az alábbi okokat vizsgáltuk:
 A szülők alacsony képzettsége
 Munkanélküliség a családban
 Egyszülős család
 A szülők válása a diák tanulmányai alatt
 Hátrányos helyzetű család
 Speciális nevelési igényű diák
 Rossz iskolai eredmények
 Tartós egészségi problémák
 Viselkedési zavarok
 Az iskola nehezen érhető el
 Az iskola helytelen kiválasztása
 Rossz iskolai légkör

2015. márciusában eljuttattuk a komplex módszertant a szaktanácsadókhoz. A dokumentum leírta, hogyan kell a SAP eszközt használni és kitért a beavatkozások módszereire is.
Beavatkozás
Munkaprogramunk a többi partnerhez képest kis késésben van, ezért korai volna következtetéseket levonni arról, mely lépések voltak sikeresek. A szaktanácsadók azt jelezték vissza, hogy erős kapcsolatot igyekeztek kialakítani a veszélyeztetett diákokkal. Ezután általában a szakember interjút készített a diákkal.
Ez kevéssé volt formális és arra szolgált, hogy a szakember érdeklődését kifejezze a diák problémái iránt.
A diákok bizonyosságot kaptak, hogy a szakember tisztelettel fordul hozzájuk és ahhoz, amit mondanak.
Ezt a hozzáállást a diákok nagyra értékelték. Legtöbbjük nehéz családi körülmények között él.
A Cseh Köztársaságban a lemorzsolódási arány mintegy 5%. Első látásra ez nem magas. Ezért az iskolai
lemorzsolódás nem tűnt égető kérdésnek és a döntéshozók nem fordítottak rá túl nagy figyelmet. Az SAP
projekt ráirányította a figyelmet a kérdésre és negatív következményeire. Az iskolapszichológusok elkezdtek azokra a diákjaikra is figyelmet fordítani, akik elhagyták az intézményt.
Felvették velük a kapcsolatot és a korai iskolaelhagyás okairól érdeklődtek. Sikerült a Zlin régió rizikófaktorait azonosítanunk, és ez lehetővé teszi az iskolák számára a megelőzést és a korai beavatkozást. A kisebbségeket, pl. a romákat és a fogyatékkal élőket a cseh törvények védik. Őket gyakran sajátos nevelési
igényű diákoknak tekintik, a cseh oktatási törvény definíciója szerint.

Az adatok feldolgozása után a legfontosabb kockázati tényezők az alábbiak voltak:
 Rossz iskolai légkör
 Rossz iskolai eredmények
 Viselkedési zavarok

Ennek értelmében e diákok speciális igényeit figyelembe veszik és a tanárok kiemelt figyelmet fordítanak
rájuk. A kutatásunk azt mutatta, hogy ezek a diákok a legkevésbé veszélyeztettek a kiesés szempontjából
és a legtöbb esetben sikeresen elvégzik az iskolát. Ennek oka bizonyára a tanároktól kapott külön figyelem
Az év végi eredmények ezt mutatták:

4 lépés: Az 2014 májusi budapesti konferencia után megismertük a Zlin Régió kockázati faktorait és
a lehetséges beavatkozási módokat Felkészültünk az intézkedések megtételére és azonosítottuk a veszélyeztetett diákokat

 Azonosított magas és közepes kockázatú diák, aki kiesett: 10 fő.
 Azonosított magas és közepes kockázatú diák, aki folytatta: 106 fő
 Alacsony kockázatú diák, aki kiesett: 0 fő.
 Alacsony kockázatú diák, aki folytatta: 190 fő.

Pilot 2 Bevezetés

Fenntarthatóság

A szaktanácsadók megkapták a kérdőíveket, melyeket a prágai Cseh Pedagógiai és Pszichológiai Intézet
készített. A kérdőív szabadon hozzáférhető volt pszichológusok és tanácsadók számára, akik az iskolai
légkört mérik. Az iskolai tanulmányi eredményeket az iskolákban kötelezően tárolt adatokból nyertük.
A viselkedési problémákat a pszichológussal vagy az osztályfőnökkel közösen azonosítottuk.

A jövőben szeretnénk beilleszteni a SAP módszert a tanácsadás általános módszerei közé a Zlin Régióban. A
munkatervet kissé módosítani kell néhány helyi kockázati tényező miatt.

Hat iskolára terjedt ki a vizsgálat. Az iskolapszichológusok mindenhol megfelelő képzést kaptak, hogy ki
számít veszélyeztetett diáknak. A módszertant a személyes adatok védelméről szóló törvénnyel összhan18

Új munkaterv:
 A veszélyeztetett diákok azonosítása az első tanév végéig meg fog történni
 Azonnali lépéseket teszünk
 Szakemberek bevonásával megalkotjuk a beavatkozás értékelésének módszertanát.
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A SAP eszköz jelentős népszerűsítését tervezzük: találkozók az iskolavezetéssel, szemináriumok a szakembereknek, cikkek a szakfolyóiratokban, SAP szórólapok, tanulmányok, e-learning lehetőség a projekt weboldalán, stb.
Miroslav Orel, a Zlini Regionális Pedagógiai és Pszichológiai Tanácsadó Központ vezetőjének hathatós
támogatása nélkül nem lett volna lehetséges a SAP eszköz bevezetése a Zlin Régióban. Ő tette lehetővé
a találkozókat az iskolapszichológusokkal és segítette a SAP eszköz bevezetését.

Validitás
Az egyes partnerek SAP eszközének validitását úgy ellenőriztük, hogy megalkottunk az eredmények értékelésére szolgáló 2x2-es mátrixot. E mátrix képet ad arról, mennyire reálisak a modell eredményei és
arról, hogy valóban a megfelelő diákokat jelzi-e a modell.
A folyamat során négy csoportot azonosítunk:
1. Azonosított magas kockázatú diákok, akik ki fognak esni
2. Azonosított magas kockázatú diákok, akik folytatni fogják
3. Alacsony kockázatú diákok, akik ki fognak esni
4. Alacsony kockázatú diákok, akik folytatni fogják.
A kapott információk az alábbi táblában kerülnek bemutatásra:
Kiesik

Folytatja

Magas kockázat

A

D

Bajo Riesgo

B

C

Galway Technical Institute:
Kiesik

Folytatja

Magas/közepes
kockázat

5

52

Alacsony
kockázat

125

553

A kiesettek és a folytatók aránya a magas/közepes kockázatú csoportban 1:10. A kiesettek és a folytatók
aránya az alacsony kockázatú csoportban 2:9. Az azonosított csoportban a beavatkozás nagyon hatékony, az összesített kiesési arány 17.7%
Partners Hungary Alapítvány:
Kiesik

Folytatja

Magas/közepes
kockázat

1

24

Alacsony
kockázat

1

27

A kiesettek és a folytatók aránya a magas/közepes kockázatú csoportban 1:24. A kiesettek és a folytatók aránya az alacsony kockázatú csoportban 1:27. A rendkívül alacsony kiesési számok nagyon hatékony megelőző
programra utalnak. Az összesített kiesési arány 3.7%
XABEC:

A kiválasztott sokaságban azon diákcsoportoknál történt beavatkozás, ahol a kockázat azonosítható volt
(A és D mezők). Sikeres beavatkozás esetén alapesetben azt prognosztizáltuk, hogy a magas kockázatú
diákok lemorzsolódásának száma (A mező) 0, vagy közel 0 lesz. Azt is feltételeztük, hogy minden azonosított magas kockázatú diák befejezi tanulmányait (D mező).
Ha a modell érvényes, azt is feltételeztük, hogy a kockázat nélküli diákok (B mező) száma 0 vagy közel 0
lesz és hogy ők azok a diákok, akiket nem azonosítottunk veszélyeztetettnek a NEET csoportba kerülésben. Számukra nem kínáltunk megelőző eszközöket. A modell által nem azonosított eseteket tekintve
elfogadhatjuk, hogy ha a modell pontossága 50% feletti, akkor a modell érvényesnek tekinthető.

Kiesik

Folytatja

Magas/közepes
kockázat

12

24

Alacsony
kockázat

4

54

A kiesettek és a folytatók aránya a magas/közepes kockázatú csoportban 1:2. A kiesettek és a folytatók
aránya az alacsony kockázatú csoportban 1:13. A modell érvényesnek tűnik, hiszen az alacsony kockázatú csoportban csak 4 kibukás volt. Az összesített kiesési arány 18%
Zlínský kraj:

Az egyes partnerek eredményei:
Kiesik

Folytatja

Folytatja

Magas/közepes
kockázat

10

106

Alacsony
kockázat

0

190

Sandwell MBC:
Kiesik
Magas kockázat

4

9

Bajo Riesgo

15

122

A kiesettek és a folytatók aránya a magas kockázatú csoportban 4:9. A kiesettek és a folytatók aránya az
alacsony kockázatú csoportban 1:7. Az összesített kiesési arány 12%
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A kiesettek és a folytatók aránya a magas/közepes kockázatú csoportban 1:10. Ez arra utal, hogy a beavatkozások nagyon hatékonyak. Ugyanezt mutatja az alacsony kockázatú diákok közül kiesők alacsony
száma. Az összesített kiesési arány 3%.
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Következtetések

Értékelés

A fentiekből levonhatjuk a következtetést, hogy mindegyik kidolgozott modell sikeresen megmutatja, kik
azok, akiket veszélyeztet a szakiskolából való kiesés. A hatás javítása érdekében tovább finomítható a
modell – ehhez az szükséges, hogy bármely további, a résztvevő partnerek által javasolt tényezőt újra
teszteljünk. Ezután bármely releváns új tényező beépíthető a modellbe.

Az SAP projekt folyamatos és független külső értékelés mellett zajlott, annak megítélésére, képes-e elérni
a projekt kitűzött céljait, és azért, hogy hatásait elemezzék. Az értékelés akciókutatási módszerekkel folyt,
a projektet vezető intézmények irányításával és a szakképző intézmények és fiatalok vettek benne részt.

Elvégeztük azon tanulók elemzését, akiket a modell nem tudott előre azonosítani. Minden egyes partner
elemezte az egyes eseteket, mi lehetett a mögöttes ok, vagy hiányzó rizikófaktor. A közös okok:
 A szülőkkel való együttműködés hiányosságai – ahol a szülők nem működtek együtt a SAP képzésben
részt vett munkatársakkal a gyerek motiválása érdekében, ott a gyerek akkor is kihullott az iskolából, ha
nem azonosítottuk magas kockázatúnak. Így alakult ez a magas kockázatúnak azonosított esetekben
is. Az eredmények nyomán a PHA erre fog összpontosítani a továbbfejlesztés során.
 Sok hiányzás - ami számtalan okból következhet, de minden esetben rontja a gyerek esélyét, hogy a
kurzus során szükséges tanulmányokat eredményesen teljesítse. Ha a diák nem a kívánt kurzuson van,
túl nehéz vagy túl könnyű neki, a sok hiányzás e tényezőknek is mellékhatása lehet.
 Rossz szakmaválasztás – a kurzus kezdetekor sok diák jön rá arra, hogy nem ez az, amit szeretett volna. Nem élvezik a tanulást és ez gyakran sok hiányzáshoz vezet. A Sandwellben most folyó utómunkák
célja, hogy arra képezzék a karrier tanácsadókat, milyen információkat adjon az iskola a diákoknak a
kurzusokról azt megelőzően, hogy azoknak választaniuk kell a tanfolyamok között.
 Új lehetőségek merülnek fel: ha a diákok állást vagy gyakornoki lehetőséget kapnak, amely ütközik iskolai elfoglaltságukkal, gyakran kimaradnak, hogy megragadják az új lehetőséget.

Az értékelés célja annak megállapítása volt, milyen mértékben teljesítette a projekt az alábbi célokat:
6.Európai Prioritás, Stratégiák a lemorzsolódás csökkentésére szakképző intézményekben. Továbbá, az
EU2020 cél az iskolai lemorzsolódás 10% alá csökkentésére és a 20-64 év közöttiek 75%-ának foglalkoztatására. Ezek a célok támasztják alá a projekt indokoltságát.
A projekt megvalósítása során folyamatosan összpontosítottunk az európai Early Leaving of Education
and Training (ELET/korai iskolaelhagyás) programra és a 2014. novemberében publikált Eurydice/Cedefop jelentésre.
A jelentés megerősítette, hogy a korai iskolaelhagyás komplex jelenség és okai diákról diákra eltérőek.
Rámutat, hogy a korai iskolaelhagyás elleni küzdelem csak akkor lehet sikeres, ha a döntéshozók és a
kulcsszereplők között összehangolt stratégia van.
Az átfogó stratégia szükségességét az EU Oktatási Tanácsának (Education Council) (2011. júniusi ülése is
elismerte, amikor elkészítette javaslatait a korai iskolaelhagyást megelőző lépésekre. A Tanács rámutatott
a célzott, tényeken alapuló, országokra szabott, hatékony intézkedések szükségességére
A hatékonyság érdekében a Tanács Javaslatai a korai iskolaelhagyás elkerülése érdekében három típusú
gyakorlat alkalmazását javasolták:
 Megelőző intézkedések, amelyek az alapproblémát kezelik, amelynek nyomán a korai iskolaelhagyás
bekövetkezik.
 Beavatkozó intézkedések, amelyek célja a diákok által észlelt nehézségek kezelése az iskolai oktatás
javítása és célzott támogatás révén.
 Helyreállító intézkedések, amelyek új lehetőségeket teremtenek a szakmaszerzéshez azok számára, akik
korábban idő előtt hagyták el az oktatási rendszert.
A képzési és karrier tanácsadás, amely mindhárom - a megelőzés, beavatkozás és helyreállítás - területeit
átfogják, különös hangsúlyt kapó tevékenységek a korai iskolaelhagyás kezelésében, amely a legtöbb
európai országban kiemelt figyelmet kap.
Az SAP Projekt mind a megelőzésre mind a beavatkozásra kiterjed. Komoly hangsúlyt fektet az oktatásra
és a karrier tanácsadásra. Nem volt reális lehetősége arra, hogy a projekt a helyreállításra is kiterjedjen,
miközben a beavatkozások nyomán a diákok sokszor alternatív kurzusokat találtak azokhoz képest, amelyekből kiestek.
A SAP Projekt független értékelése alapján az alábbi megállapítások tehetők:
A SAP eszköz
Az eszköz bármely országban, városi vagy vidéki környezetben egyaránt alkalmazható. Az eszköz szakképzési intézmények széles körében bevezethető. Hatékonyan alkalmazható egyes osztályok, évfolyamok vagy egész iskolák esetében egyaránt
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Az modell kidolgozása multidiszciplináris tervezést igényel annak érdekében, hogy az intézményekben
hatékony és megbízható eszközrendszer jöjjön létre. Az eszköz azonosítja a korai iskolaelhagyás által
leginkább veszélyeztetett diákokat, de kiválasztja a közepes vagy alacsony kockázatúakat is. Ez információt ad az intézményeknek a beavatkozás megtervezésére. Nem fog azonban önmagában hatni a
lemorzsolódásra, de hatékony segítség az erőforrások célzott felhasználásában és a lemorzsolódás megelőzésére tett intézkedések kidolgozására. Hasznos válasz az EU Oktatási Tanács felhívásához a korai
iskolaelhagyás elleni átfogó stratégiák kialakítására.
Bár csak szakképző intézményekben teszteltük, az eszköz potenciálisan alkalmas általában oktatási intézményekben való felhasználásra.
Hatás
Az eszköz bevezetése jó alapot ad a korai iskolaelhagyási kockázat tényezőinek kezelésére alkalmas
stratégiák kidolgozására.
Egyik beavatkozás, intézkedés sem sikeresebb, mint a másik. Minden intézményben testre szabott
megközelítésre van szükség. Karrier tanácsadás, négyszemközti személyes megbeszélés – ezek a leggyakrabban a partnerek által alkalmazott megoldások. Minél előbb találkoznak a diákok a tanév során
az intézkedéssel, annál valószínűbb, hogy annak lesz hatása.
A folyamat nem ígér gyors megoldást: a résztvevő intézményeknek késznek kell lenniük arra, hogy több
mint egy évig alkalmazzák a módszert. A magas kockázatú csoportokkal elért gyors sikerek biztatóak abban, hogy sok diákot sikerült az intézményekben tartani, vagy kedvező irányba tudtak váltani. Semmi nem
utal arra, hogy faji, nemi különbségek esetén vagy speciális képzési igényű diákok esetében az eszköz
hatékonysága változna.

Szeretne többet tudni?
Miért jó helyi megelőző eszközt kifejleszteni?
A NEET kategóriába eső fiatalok száma régiónként élesen eltérő. Azok a tényezők, amelyek nyomán a
fiatalok e kategóriába kerülnek, területenként nagyon eltérhet. Még régiókon belül is lehetnek helyi eltérések. Ezt mutatta be az alábbi tanulmány, amely az iskolalátogatás eltéréseinek kockázati tényezőit taglalta
egymás közelében lévő középiskolákban:
 Arnold, Emery, Hughes & Travell (1995) „Predicting and preventing poor attendance in an urban comprehensive school: a computer-assisted approach“ Pastoral Care in Education Vol 13 No.4 (1995) p24-28.
Míg a várható eltérés (variancia) 90%-ban három változóval magyarázható volt, e változók az egymástól
pár kilométerre lévő iskolák esetében is eltértek egymástól. A nemi hovatartozás eltérést jelző faktor volt: a
lányok többet hiányoztak, mint a fiúk. A részletesebb etnikai elemzés megállapította, hogy sok családban
a lányokra nagyobb nyomás nehezedett, hogy maradjanak otthon és viseljék gondját a nagyszülőknek.
Másik iskolában ez nem volt tényező. Következésképpen az országos modell helyi alkalmazása néha nem
képes jelezni a helyi sajátosságokat.
A módszer alkalmazásának előnyei egyértelműek:
 A veszélyeztetett gyerekek korai megtalálása
 Lehetővé válik a korai beavatkozás
 Jó alap a beavatkozások értékelésére.

Az eszköz fejlesztése
A módszertan alkalmazhatóságához néhány szükséges és elégséges feltételnek teljesülnie kell:
1. Vannak mérhető tényezők
2. A tényezők hatékonyan elkülöníthetők egymástól
3. A tényezők időben állandóak
4. Gazdaságos és társadalmilag elfogadott az adatgyűjtés
5. Van olyan beavatkozás, amely kellően korán alkalmazva jobb kimenetet biztosít.
6. Van olyan, közgondolkodást tükröző politikai akarat, mely legitimálja az eljárást
A szerzők gyakorlati, kilenc-lépéses megközelítést alkalmaztak a helyi követő eszköz kifejlesztésére:
1. Írj össze minden lehetséges lemorzsolódási kockázati tényezőt
2. Vizsgáld meg az adatgyűjtés gazdaságosságát
3. Döntsd el értelmes-e az adatgyűjtés
4. Határozd meg a mintakészítési eljárást (esetleg használj pilot projektet)
5. Gyűjtsd össze az adatokat
6. Elemezd az adatokat – építs modellt
7. Teszteld a modellt önként jelentkező iskolában (8. és 9. évfolyamon)
8. Tervezd meg a beavatkozást
9. Értéked a modellt.
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A helyi modell kidolgozására a helyi intézmények teljesen alkalmasak, amennyiben szakemberek kellő
statisztikai ismerettel támogatják őket. A folyamat azonosíthatja a veszélyben lévő diákokat és alapul
szolgálhat a korai beavatkozáshoz. Pénzügyi megszorítás esetén a korábban általánosan nyújtott szolgáltatásokat célzottan kell alkalmazni.
Bár nem része az eredeti módszertannak, a helyi eszköz olyan tényanyagot szolgáltathat, amelyen a
többlet-szolgáltatást kapó diákok kiválasztása alapulhat. Ez jó eredményt hozhat költségmegtakarítási
kényszer esetén.
E-learning
Ha érdekli a SAP eszköz helyi kifejlesztése, az EUs partnerek esettanulmányai, hasznos linkek, szakszótár, online kutatások, blogok és videók, kérjük, látogasson el a Safe Arrival Project web oldalára:
www.safearrivalproject.com.

Összegzés
Az SAP projekt 5 osztályt célzott meg a Xabec, 5 osztályt iSandwell College, 6 iskolát Zlinben, 735 diákot
a GTI keretében és 4 Híd osztályt Magyarországon. Minden partner sikeresen alakította ki a saját területén
alkalmazott modellt. A partnerség nagyon sikeres volt és további együttműködésre született elköteleződés akár a SAP projekten alapuló további munkára, akár más, minden partnert érintő témában.
A végső értékelés és hatásvizsgálat folyamatban van, további részletek találhatók a SAP weboldalán:
www.safearrivalproject.com
A projekt számtalan tanulsággal szolgált:
 A SAP eszköz módszertana minden partnernél tejesen elkészült a SAP által képzett szakemberek
közreműködésével.
 A SAP eszköz és eredményei az érdekeltek és más érdeklődő intézmények számára megismerhetők
lesznek.
 A beavatkozás eszközei közül leginkább a személyes megbeszélések a diákkal és a karrier-tanácsadás
bizonyultak hasznosnak.
 Minden partner egyetértett az eredmények fenntartásának szükségességében, beleértve a SAP weboldal fenntartását és írásos anyagokat, amelyek segíthetnek más partnereket abban, hogy elkészítsék
saját helyi SAP eszköztárukat.
Mivel továbbfejlesztés mindig lehetséges, a partnerek lehetőséget kapnak saját SAP modelljük javítására.
Ez új rizikófaktorok elemzését igényelheti, amelyeket más partnerektől kapott ötletekből erednek, vagy
amelyek korábban nem voltak feltárva. Ez növelheti a SAP eszköz hatását és a projekt továbbgondolásához vezethet.
A SAP projekt során 1300 diákot vizsgáltunk és 250 diák esetében tettünk megelőző lépéseket. A diákoktól
érkezett visszajelzések nagyon kedvezőek voltak: kiemelték, hogy világos céljaik lettek saját jövőjükről és
elhatározták, hogy befejezik tanulmányaikat. Mások úgy érezték, hogy sok támogatást kaptak a tanácsadóktól és a SAP szakértőktől. A XABEC diákjai kifejezetten kedvelték a mentori rendszert, amely kettős
támogatási rendszert biztosított, valamint a nagyobb diákoknak kínált tréningeket, amelyek készségeiket
fejlesztették.
A SAP projekt során minden partner arra törekedett, hogy sikerre vigye azt. Ez szoros együttműködést
alakított ki, ahol az európai kooperáció maradéktalanul érvényesült. Ez a partnerség fenn kívánja tartani
az együttműködést annak érdekében, hogy a korai iskolaelhagyást tovább csökkentse. Mindannyian elkötelezettek vagyunk e komoly ügy iránt, hogy a fiatalok életesélyeit javítsuk.
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Biztos célbaérés; Módszerek és eszközök a korai iskolaelhagyás megelőzésére
Ez a kiadvány a Leonardo da Vinci Partnership Safe Arrival (Reducing Dropout of Young People in Vocational Education and Training) c. tanulmánya

Szerkesztők: Tracey Baker, Martina Nemcova
Design: Lenka Novotna, GD3D
2015 – IX, 28 pp.

A projekt az Európai Bizottság pénzügyi támogatásával valósult meg. E kiadvány kizárólag a szerzők nézeteit tükrözi, a Bizottság
nem felel bármely itt található információ felhasználásáért.

