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LEMORZSOLÓDÁS1 A NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI 

OSZTÁLYOKBÓL (2016-2019) 

 

BEVEZETÉS, HELYZETELEMZÉS 

A Baktay Ervin Gimnáziumban évente három új gimnáziumi osztály indul: egy hat 

évfolyamos tehetséggondozó, egy öt évfolyamos nyelvi előkészítő és egy négy évfolyamos 

általános képzési profilú osztály. Az utóbbiban a legnagyobb a lemorzsolódás, ezért került 

sor ennek a vizsgálatára 2016-2019 között. 

(A diagramokon és a táblázatban az évszámok 1-1 négy évfolyamos osztályt jelentenek, 

ahol a kezdő évszám a 9. évfolyam kezdete, a záró évszám a 12. évfolyam vége.) 

 

 

 

 

                                                           
1 Lemorzsolódás kifejezés jelentése a cikkben: a Baktay Ervin Gimnázium adott osztályából történő 
kimaradás. 
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1. diagram: Osztálylétszám változása (fő)
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Az Intézményben a legnagyobb létszámcsökkenés a 2014-2018 osztályban volt, a 2016-

ban kezdő osztályban már pozitív változás alakult ki, hiszen évről-évre növekedett az 

osztálylétszám (1. és 2. diagram). Az osztályokból elkerülő tanulók alapvetően háromféle 

döntést hoztak további tanulmányaikról. Egyrészt megismételték Intézményünkben a 

tanévet, másrészt egy másik nappali tagozatos iskolában (jellemző módon 

szakközépiskolában/szakgimnáziumban) vagy - harmadrészt - esti tagozatos 

gimnáziumban2 folytatták tanulmányaikat (1. táblázat). 

 

1. táblázat: Esti gimnáziumi képzésben résztvevő egykori tanulók (fő) 
2017/2018 tanév 2018/2019 tanév 

 10. 
OSZTÁLY 

11. 
OSZTÁLY 

12. 
OSZTÁLY 

 11. 
OSZTÁLY 

12. 
OSZTÁLY 

2013-2017     2 2013-2017   
2014-2018   2 2 2014-2018   2 
2015-2019 2   2015-2019 2 1 

 

A vizsgált időszakban pozitív változás következett be abban a tekintetben is, hogy az 

évfolyamismétlésre utasított tanulók közül egyre nagyobb arányban maradtak a Baktay 

Ervin Gimnáziumban. (3. diagram) 

 

 

 

 A pályázat ideje alatt fontos feladat volt a lemorzsolódás okainak vizsgálata, illetve 

a korai iskolaelhagyás megakadályozásával kapcsolatos módszerek, jó gyakorlatok 

megismerése. A 2015-2019 közötti osztály osztályfőnökeként lehetőség nyílt a 

folyamatok, okok részletes megismerésére. 

                                                           
2 A Budakalász Gimnázium esti tagozatos gimnáziumi képzést működtet a Baktay Ervin Gimnázium 
épületében is, ami megkönnyíti az iskolaváltást. 
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2015-2019 OSZTÁLY LÉTSZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA 

 A 2. táblázat részletezi tanévekre lebontva az osztályba kerülő vagy onnan kikerülő 

tanulók számát és az alapvető okokat.  

 

2. táblázat: 2015-2019 osztály létszámának alakulása évfolyamonként (fő) 

 Létszám változása 

9. 10. 11. 12. 

+ - + - + - + - 
1 4 1 5 0 4 0 0 

Okok 

Bukás   1 3   2     
Másik iskolát 

választ/ebből esti 
gimnázium 

1 4/0   2/2   2/2     

 

9. évfolyamon egy tanuló tanév közben, a többiek a nyár folyamán kérték tanulói 

jogviszonyuk megszüntetését. A nyáron iskolát váltó diákok mindegyike elégtelen 

osztályzatot szerzett tanév végén több tantárgyból, közülük ketten Intézményünkben 

másodjára járták a 9. évfolyamot. A tanév végén javító vizsgán részt vevők száma hat volt, 

közülük mindannyian teljesítették a továbbhaladás feltételeit. 

10. és 11. évfolyam végén az előzőhöz képest változás, hogy többen sikertelen javító 

vizsgát tettek, illetve a bukás után az Intézményben történő osztályismétlést választották, 

ketten - ketten pedig esti tagozatos képzésen folytatták tanulmányaikat. Az esti tagozatra 

átiratkozott diákok közül egy tanuló sikeres érettségi vizsgát tett, egy tanuló a 11. 

évfolyamon tanult, ketten viszont kérték az esti tagozatos tanulói jogviszonyuk 

megszüntetését is. 

 A lemorzsolódásban nagy szerepet játszik 9. évfolyamon az, hogy a nyolcadik 

osztály utáni továbbtanuláskor nem olyan iskolába kerül a tanuló, ahová eredetileg 

szeretett volna. A vizsgált osztályban ketten kifejezetten emiatt döntöttek úgy, hogy 

szakgimnáziumban, szakközépiskolában folytatják tanulmányaikat. A magasabb 

évfolyamokon a rossz vagy romló tanulmányi eredmények összetett, sokszor egyéni 

okokra vezethetők vissza: egyre inkább tapasztalható volt a motiválatlanság, előfordult, 

hogy a tanuló baráti köre változott meg vagy a családi, anyagi körülmények indokolták az 

iskolaváltást. Esti tagozatos képzésben előny, hogy emellett tudnak akár teljes állásban is 

munkát vállalni a diákok. 
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A tanulók lemorzsolódásának megakadályozása érdekében történt beavatkozás, 

amelyet segített a Crocoos eszköztár megismerése3. A korai jelzést a tanulmányi 

eredmények romlása, a késések számának hirtelen megemelkedése jelentette, ekkor a 

tanulóval és/vagy a Szülővel történt egyeztetés. Könnyen alkalmazható és hasznos jó 

gyakorlatnak bizonyult a tanár-diák kommunikáció fejlesztése és a bizalom kiépítése. A 

kommunikációt segítette az, hogy lehetőség volt az épületen belül külön helyiségben 

egyeztetni. 

A motiváció növelése érdekében a szülői értekezleteken, az osztályfőnöki órákon és 

egyéni beszélgetések során egyre több információ hangzott el a továbbtanulási 

lehetőségekről. 

 Az osztályban három tanulási zavarral küzdő tanuló kezdte meg tanulmányait 9. 

évfolyamon, velük ettől kezdve heti egy-két külön órán foglalkozott az Intézmény 

fejlesztő-pedagógusa, Krecskó Mariann. A tanulók hozzáállása, a motiváltságuk, családjuk 

támogatása példaértékű volt. Az együttműködés sikerét mutatja, hogy mindannyian javító 

vizsga nélkül tudták teljesíteni a négy év követelményeit, illetve rendes érettségi vizsgát 

szereztek.  

A 2015-2019 osztály iskolaelhagyásával kapcsolatos megfigyelés alapján 

igazolódott, hogy minden tanuló esete egyéni, ezért korai beavatkozással, komplex 

szemlélettel és több módszer együttes használatával lehetett volna mérsékelni a 

csökkenést. Ehhez nyújthat hatékony segítséget minél több jó gyakorlat megismerése és 

tudatos használata. 

 

A CROSOOS ESZKÖZTÁR ÉS AZ ERASMUS-PROJEKT A GIMNÁZIUMBAN 

2016-2018 között a Tempus Közalapítvány ingyenes műhelymunkákat szervezett 

a korai iskolaelhagyás témakörében, Alma a fán műhelymunkák – Fókuszban a korai 

iskolaelhagyás4 címmel. A résztvevő pedagógiai szakemberek megismerkedtek a Tempus 

Közalapítványban folyó munka eredményével és kipróbálhattak, véleményezhettek jó 

gyakorlatokat. A sokféle lehetséges eszköz megismerése hasznos információforrás volt, 

amely a http://oktataskepzes.tka.hu/hu/crocoos/eszkoztar linken elérhető. Ehhez 

                                                           
3 http://oktataskepzes.tka.hu/hu/crocoos/eszkoztar (Utolsó megtekintés: 2019. 08. 16.) 
4 http://www.oktataskepzes.tka.hu/hu/fokuszban-a-korai-iskolaelhagyas (Utolsó megtekintés: 2019. 08. 
15.) 
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kapcsolódik a http://eslplus.eu/jogyakorlat-gyujtemeny linken elérhető jógyakorlat-

gyűjtemény, amely a nemzetközi eredmények bemutatására törekszik. 

 Az elmúlt két tanév fontos eredménye a Baktay Ervin Gimnáziumban, hogy 

szorosabb együttműködés alakulhatott ki a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel: 

heti egy-egy alkalommal iskolapszichológus és iskolai szociális segítő dolgozik az 

Intézményben. Ez a változás összhangban van azzal a célkitűzéssel, hogy a tanulókkal 

foglalkozó különböző szektorok közös munkáját szükséges erősíteni. 

Az osztályfőnöki munkaközösség több évközi, tematikus értekezlet megtartására 

törekszik, hagyományos a bejövő osztályok Intézménnyel kapcsolatos véleményének 

felmérése utáni rétegértekezlet is. Kísérleti jelleggel bevezetésre került az, hogy az 

osztályozó értekezletek során az osztályfőnök a tanulókat elsősorban nem a tanulmányi 

eredményeik alapján mutatja be a tantestületnek, hanem az osztályban lezajló pozitív és 

negatív tendenciákra hívja fel a figyelmet. 

A meglévő erősségek és a már kialakult és alkalmazott gyakorlatok mellett fontos 

feladataink a figyelem felhívása a rendelkezésre álló újabb eszközökre, egy korai belső 

jelzőrendszer és egy állandó beszélgetőhelyiség kialakítása. 

A partnerek felé történő nyitáshoz, a rendszeres csoportmegbeszélések 

kialakításához szorosan kapcsolódnak az EDUCATION – the key for your future! projekt 

során megismert jó gyakorlatok5: a toleranciával, a szövegértési képességek 

fejlesztésével, a diákok iskoláról és értékelési rendszerről alkotott véleményének 

megismerésével, a sporttal és zenével történő tanulással kapcsolatban szerzett 

ismereteink bővültek. Ezek segíthetnek a diákok érdeklődésének felkeltésében, az 

ítélkezésmentes viselkedés és egy olyan tanulási környezet kialakításában, ahol valóban 

jól érzik magukat a diákok. 

 

Skonc Erzsébet 

                                                           
5 https://szilagyiandrea.wixsite.com/baktayerasmus2016, http://www.educationthekey.com (Utolsó 
megtekintés: 2019. 08. 16.) 


