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1. sz. melléklet „A lemorzsolódás kockázatának vizsgálata” eszközhöz 
 

EWS 

Kérdőív az osztályban tanító tanárok számára 

 

A felmérés dátuma: ____________________________ 

I. Háttér-információk a diákról 

1. Név: 

2. Neme:        1 Fiú        2 Lány 

3. Kor:  

4. Osztály:  

5. Mi a legmagasabb iskolai végzettsége a diák . . .   

 

… anyjának? 1 Nem 

befejezett 

általános iskola 

2 Általános 

iskola 

3 Közép-

iskola 

4 Felsőfokú 

képzés 

… apjának? 1 Nem 

befejezett 

általános iskola 

2 Általános 

iskola 

3 Közép-

iskola 

4 Felsőfokú 

képzés 

6. Szülők foglalkoztatottsága 

Anya 1 Foglalkoztatott 2 Munkanélküli 

Apa 1 Foglalkoztatott 2 Munkanélküli 

7. Részesül-e a család bármilyen szociális juttatásban?     1 Igen         2 Nem 

8. Szüksége van-e diáknak bármilyen plusz támogatásra a tanulási folyamat során? 

 1 Igen  2 Nem 

9. Tagja-e a diák valamilyen marginalizált etnikai csoportnak?   1 Igen      2 Nem 

Ha igen, melyiknek?  ______________________________________ 
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II. Az Útmutatóban szereplő jelek indikátorai   
 

1. Hiányzás a legutóbbi osztályzási időszakban1 

a) A tanórák száma a legutóbbi osztályzási időszakban: ___________ 

b) Igazolatlan hiányzások száma: _____________ 

c) Igazolt hiányzások száma: ______________ 

d) Mulasztott órák száma:  ______________ 

e) A mulasztott órák százaléka (d/(a/100): _____________ 

 

0 A hiányzás kisebb mint 10% 

1 A hiányzás 10 és 20% között van  

2 A hiányzás magasabb mint 20%  
 

2. Csökkenő teljesítmény  

Az osztály átlaga az első félév végén: __________ 

Az osztály átlaga a legutóbbi félév végén: __________ 

A diák átlaga az első félév végén: __________ 

A diák átlaga a legutóbbi félév végén: _________ 

0 A teljesítmény nem csökkent  

1 A teljesítmény csökkenése 0,5 és 0,9 közötti  

2 A teljesítmény csökkenése nagyobb, mint 0,9  
 

3. Évismétlés  

Ismételt –e valamikor évet a diák?/ Volt-e évismétlése a diáknak?  

0 Nem 

1 Nem, de javítóvizsgát tett  

2 Igen 

                                                           
1
 A szakirodalom alapján (pl. Therriault, Heppen, O’Cummings, Fryer and Johnson, 2010) a kockázati 

küszöböt 10%-ban állapították meg. Így ha a diák a tanórák 10-20%-át mulasztja, akkor a kihullással 

enyhén veszélyeztetett csoportba tartozik, de amennyiben 20% vagy annál nagyobb a mulasztások aránya, 

akkor erősen veszélyeztetettnek minősül. (Balfanz, Herzog, Mac Iver, 2007).   

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED521686.pdf 

http://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/northwest/pdf/REL_2015056.pdf 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf 

http://new.every1graduates.org/wp-content/uploads/2012/03/preventing_student_disengagement.pdf 
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III. Viselkedéshez köthető jelek 
 

4. Alacsony motiváció/Diák közérzete  

Kérjük, adja meg a diák közérzeti felmérésének pontszámát: ____________ 

0 Az átlagos pontszám magasabb mint 3,5  

1 Az átlagos pontszám 2,5 and 3,4 között van 

2 Az átlagos pontszám kevesebb mint 2,5 

A diák közérzetéről készült kérdőív mellékelve.  

5. Viselkedési események vagy drasztikus viselkedésváltozás  

Tapasztalta-e az elmúlt három hónap során a diáknál a következő viselkedéseket:  

a) kiterjedt hazudozás  Yes No 
b) károkozás vagyontárgyakban  Yes No 
c) visszahúzódás a szociális interakcióktól  Yes No 
d) alkoholfogyasztás vagy kábítószer-használat  Yes No 
e) bomlasztó viselkedés az órák alatt  Yes No 
f) lopás  Yes No 
g) szökés otthonról  Yes No 
h) drasztikus viselkedésváltozás (pl. erős érzelmek, sírás, 

érzékenység, túlreagálás, gyakori konfliktus a kortársakkal)  
Yes No 

i) Egyéb: __________________________________________________ Yes No 

0 Csak „Nem” válasz  

1 Egy „Igen válasz”  

2 Kettő vagy több „Igen” válasz  

 

6. Zaklatás/megfélemlítés (mindkét oldal)  

Kérjük, adja meg a zaklatásra vonatkozó pontszámokat az alábbi listában:  

Verbális zaklatás: ____________ 

Közösségi zaklatás: ____________ 

Fizikai bántalmazás: ____________ 

Kérjük, adja meg a pontszámokat az áldozattá válásra vonatkozóan:  

Verbális zaklatás áldozata: ____________ 

Közösségi zaklatás áldozata: ____________ 

Fizikai bántalmazás áldozata: ____________ 
 

0 Nincsen 4, 5, 6 válasz  

1 A válaszok közt van 4 vagy 5, de nincs 6 nincs  

2 Legalább egy 6 válasz van  



   

 

4 
 

A diákokkal készítendő zaklatás felmérés mellékelve.  

A kérdőívben a kockázat összegzése egy 3 fokozatú skálán kerül feltüntetésre. A diák 

lemorzsolódással veszélyeztetettnek tekintendő, amennyiben:  

 legalább két válasz 1 alatti  Enyhe lemorzsolódási kockázat  

 legalább egy válasz kettő alatti  Magas lemorzsolódási kockázat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez az eszköz a CroCooS – Előzzük meg a lemorzsolódást! című projekt keretében készült. Az Európai Bizottság 

támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai 

Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Az eszközt megtalálja a projekt 

weboldalán: crocoos.tka.hu  
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