A projekt rövid bemutatása
Brief Introduction of the Project

Projektünknek célja jó gyakorlatok megismerése, adaptálása a lemorzsolódás, a korai elhagyás csökkentését célzó
alternatív megoldásokkal, innovációkkal. Cél pedagógus készségek és kompetenciák fejlesztése, mivel a projekt
résztvevői az intézmények pedagógusai.
The aim of our project is the recognition and adaption of good practices regarding the alternative solutions and
innovations aiming the reduction of drop out and early school leaving. Our goal is to develop the teachers’ skills and
competences as the participants are teachers of the institutions.
A tervünk a projektben az, hogy mindhárom partner megmutassa, bemutassa azt, hogy hogyan küzd a korai
iskolaelhagyás ellen.
Our plan in the project is to show how the partners (all of the three) have been tackling the early school leaving.
A mi intézményünk, az Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola természetesen elsősorban a
megelőzésre helyezi a hangsúlyt. Már tudatosan, 1. osztálytól kezdve, különféle eszközökkel, módszerekkel, korszerű
tanulásszervezési eljárásokkal igyekszik motiválttá tenni a tanulókat a tanulásra.
Intézményünk – mely két tagintézményből áll – 6 éves kortól, 14 éves korig oktatja a 700 fős tanulói közösségét. Két
korosztály szerinti megoszlásban zajlik az oktatás-nevelés:
 alsó tagozat: 6-10 éves korosztály, 1-4. évfolyam
 felső tagozat: 11-14 éves korosztály, 5-8. évfolyam
Our school, the Avastetoi Primary School and School of Basic Arts places the emphasis mainly on prevention. We
deliberately make our student motivated in learning from the very first grade with different means and methods as well
as modern learning organizational procedures.
Our school –including two institutions – educates the community of 700 students from the age of 6 to 14.
 Junior section – from 6 to 10 – classes from 1 to 4
 Senior section – from 11 to 14 – classes for 5 to 8

Ezen felül külön művészeti iskolát működtet az intézmény, melynek 400 tanulója van. Iskolai életünk fontos színtere a
művészetoktatás, igyekszünk az adott témában erre is alapozni.
In addition our institute runs schools of basic arts with 400 students. Teaching basic arts plays an important role in our
school and we try to connect certain topics to it.
Jó gyakorlatunk bemutatásánál arra törekedtünk, hogy minél szélesebb körben mutassuk be, hogy a lemorzsolódás
megelőzésére milyen törekvéseink vannak.
Via showing our good practices we seek to demonstrate what efforts we have made in the prevention of drop out in the
possible largest range.
Az alábbi korosztály részt vételével, műveltségterületek érintésével készül Jó gyakorlatunk a témában:
 alsó tagozat humán
 alsó tagozat reál
 felső tagozat humán
 felső tagozat reál
 nyelvoktatás
 művészetoktatás
 iskolán kívüli nonformális tanulási alkalmak
Our good practices are being made in the folloing fields of education with the involvement of the age groups below:
 junior section humanities
 junior section realities
 senior section humanities
 senior section realities
 language teaching
 teaching basic arts
 extra curricula activities outside school

