
A bukás okai



A bukás indokai
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A súlyos iskolai vétségek okozói

• A család felbomlása
• Elégtelen szüloi törodés
• A szülok túlzott „elnézése”
• A család rossz anyagi viszonyai
• A család alacsony muveltségi szintje
• A kemény iskolai eljárás hiánya
• Iskolai kudarcok halmozódása
• Iskolai nevelés hibái
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A súlyos vétség okozói
a pedagógusok véleménye szerint 

(Ferge Zsuzsa: Pedagógusok képe az iskoláról… ELTE,J211461)
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Az évismétlok, és a veszélyeztetettek
az általános iskolákban 1993 és 1999 közt./ Oki/

7,7874 7652,1820 894960 601
1999

7,8575 7272,2421 639964 248
1998

7,5973 1302,2721 911963 997
1997

7,4672 0162,2521 733965 998
1996

7,0668 8482,2922 366974 806
1995

6,7466 4242,3923 573985 291
1994

6,5966 4982,4624 7961 009 401
1993

%N%N

VeszélyeztetettekÉvismétlok
ÖsszesÉv



A valamilyen szempontból problémával küzdo általános 
iskolai tanulók aránya az igazgatói vélemények alapján, 

1996/97 (%) Simon Mária /OKI/

1,5Nem magyar anyanyelvu tanuló

0,8Külföldrol érkezett (menekült)

1,8Állami gondozott

6,7Egészségi problémákkal küzdo tanuló

22,8Tanulási nehézségekkel küzdo tanuló

37,9
Komoly anyagi gondokkal küzdo
családok gyereke

20,0Elvált szülok gyereke

8,1
Általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezo szülok gyereke

33,2Hátrányos helyzetu tanulók

Az elofordulás 
mértéke

Megnevezés
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Az általános iskolai tanulók körülményei, jellemzoi, illetve
az ezen tulajdonságokkal rendelkezok arányainak változása az elmúlt 

5 évben, az igazgatói vélemények alapján, 2001/02 Simon Mária /OKI/

10,637,551,923,2Jó anyagi körülmények között élok

48,142,98,919,0Cigány származásúak

43,751,94,49,1Alultápláltak

58,339,52,218,9
Egyszülos (régi terminológiával csonka) 
családban élok

68,026,25,824,8
Nagyon rossz anyagi körülmények között 
élok

72,124,83,134,8Nevelési segélyben részesülok

72,126,81,18,9
Részképességzavarban szenvedok (pl. 
diszlexia)

nott
nem 

változottcsökkent

Változás
ArányJellemzok



Az évfolyamismétlok arányának alakulása 
1990/91–2004/2005 között a szakiskolai 

nappali rendszeru képzésben
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A veszélyeztetett tanulók száma képzési programonként, 
2001/2002 és 2003/2004 között

9905978037812003/2004

9358821735782002/2003

8475733434372001/2002

SzakiskolaSzakkö-
zépiskola

Gimná-
ziumTanév



Mit tegyünk?

• Minoségi nevelést és oktatást
• Felzárkóztatást
• Korrepetálást
• Iskolapszichológus alkalmazása, bevonása
• Kisebb létszámú osztályokat
• Tehetséges, képzett, megfizetett tanárokat
• Stílusos, értékelvu iskolákat
• Anyagi, szervezeti, muködési biztonságot
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