
Innovatív megoldások a korai iskolaelhagyás

megelőzésére- projektbemutató

Hamar Kata: 



Önkormányzatok ifjúsági 

feladata

Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 15. pontja a helyben 

biztosítható feladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati 

feladatok közé sorolja az ifjúsági 

ügyeket. 

Kötelező a feladat, azonban külön 

ágazati törvény hiányában az 

ifjúsági szolgáltatások körét az 

adott település önkormányzata 

szabadon alakítja ki. 



ANYAGI LEHETŐSÉGEK

ösztöndíjak (Bursa Hungarica, szakképzési ösztöndíj)

lakhatási támogatás

újszülöttek után járó támogatás

A TESTÜLET ÉRZÉKENYSÉG

ifjúsági önkormányzat

Ifjúsági Munkacsoport

Erasmus / szolidaritási pályázatokban 

való 
ifjúsági referens alkalmazása

hatósági ügyintézés + kapcsolatépítés, lehetőségek feltérképezése



ERASMUS + KA2 stratégiai partnerség

MAGYARORSZÁG

civil szféra

önkormányzat

iskola

GÖRÖGORSZÁG

civil szféra

önkormányzat

iskola

OLASZORSZÁG

civil szféra

önkormányzat

iskola





Rodosz óváros- R.I.C.H.E.S. pubble making



Reggio Calabria 







How did the Matyó embroidery get into the Formula 1 suit?

Ildiko Turocziné Varga





Elméleti háttér

- korai iskolaelhagyás definíciója

- oktatási rendszerünk bemutatása 

- összehasonlító elemzés

- lemorzsolódás okai

- stratégiai kapcsolódások



EGYÉN – CSALÁD

- szociális és gazdasági helyzete

- diszfuncionálisan működő családok, 

alkoholizmus, erőszak

- roma családok- minták, idősebb testvérek

- kortárscsoport szerepe, csavargás

- alkalmi pénzkeresés

- kamaszkor

- korai párkapcsolati- gyermekvállalási 

szokások

ISKOLA

- iskola szervezetrendszere

- környetete, kultúrája

- iskolai sikertelenség

- szülői támogatás hiánya

- a tanár-diák kapcsolat minősége

- tanári kompetencia

- iskolai kultúra

- iskolán kívüli tevékenységek

- iskola-lakóhely távolsága

OKTATÁSI RENDSZER

- stratégiák

- oktatáspolitikai eszközök

- kötelező oktatás időtartama

- oktatási programok 

rugalmassága, átjárhatósága



Partnerségi Megállapodás

A 2014–2020-as tervezési ciklus átfogó nemzeti fejlesztési célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a

foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés, továbbá az ezt megalapozó társadalmi összetartozás biztosítása.

- versenyképesség növelése- középfokú végzettség felértékelődik



Látogatások szakembereknek- gyakorlati megvalósítás



Javaslatok megfogalmazása:

- szakembereket tömörítő fórum létrehozását (tanárok, 

ifjúsági munkások, rendvédelmi szervezetek tagjai, 

családsegítő alkalmazottak)

- család szerepét erősítő közösségi programok szervezését

- szülő bevonása az iskolai foglalkozásokba

- közösségi tér kialakítása

- hagyományos kézműves mesterek felkutatását,

tanulmányi kirándulások során a fiatalokban a

szakma iránti érdeklődés felkeltése





JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
TÁRSADALMI KÖZFELELŐSSÉG VÁLLALÁSI (PSR) STRATÉGIÁJA

A PSR stratégia az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 számú
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” című pályázat keretében került megalkotásra.



Köszönöm a figyelmet!


