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Tisztelt Olvasó! 

 

Szeretettel köszöntöm a Dankó Pista Egysé-
ges Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szak-
képző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alap-
fokú Művészeti Iskola „Csak rajtad múlik!” 
című pályázatának megvalósítását bemutató 
kiadványunk megjelenése alkalmából. 

Célunk az, hogy bemutassuk intézményün-
ket, valamint a pályázat megvalósítását az 

intézmény dolgozói, mentorai szemszögéből. Kiadványunkban  
– természetesen a teljesség igénye nélkül – a 2013/2014-es 
tanév eredményeit, eseményeit állítjuk fókuszba. 

Programunk alapvető célja, a tanköteles koron túli, középfokú 
oktatásból kimaradt, lemorzsolódott vagy azt elhagyó fiatalokat 
- a roma fiatalokat - a középfokú tanulmányokba való vissza-
vezetésében, az érettségi és a piacképes szakképzettség 
megszerzésében segíteni.  

Szeretettel ajánljuk kiadványunkat minden egykori és mai diá-
kunknak, tanárainknak, az iskola barátainak. Ajánljuk azoknak 
is, akik szeretnének betekintést nyerni intézményünk életébe, 
akik szeretnék tudni, hogy miért is jó „Dankósnak” lenni.  

 

 

 

 

Almási Lászlóné 
projektmenedzser 
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Névadónkról 

Iskolánk alapítói olyan személyt akartak 
névadóul választani, aki közel áll ah-

hoz a nemzetiséghez – a romákhoz – 
ahová tanulóink jelentős része tarto-
zik, és egyben, akire büszkék is le-
hetünk. Büszkék lehetünk Dankó 
Pista munkabírására, kitartására és 
példamutatására. Személyében 
olyan cigány ember született, akire 
egy egész ország nézett fel. 

Dankó Pista muzsikus cigánycsalád 
leszármazottja volt, és már 15 évesen 

saját zenekara élén játszott. Döntő for-
dulat volt életében, amikor a költővel, Pósa 

Lajossal megismerkedett. „Ettől fogva nem is válik el a két 
név egymástól, és míg magyar nótát dalolnak a világon, ad-
dig mindig együtt emlegetik nevüket” – mondta róluk Móra 
Ferenc – „A költő karjára vette a cigányt, és halálos holtáig 
el nem hagyta többet.” 

Dankó rövid élete során több mint félezer dallamot, nótát 
komponált, melyek a magyar nóta történetének egyik legna-
gyobb alakjává tették. A Dankó-nóta jelentősége túlmutat 
önmagán, hisz oly korban történt mindez, amelyben a ma-
gyarságunk megtartóereje volt a tét. 

A kor legnagyobb színészei énekelték Dankó nótáit, és nép-
szerűsége talán ennek is köszönhetően egekig repült. 1890-
ben saját daltársulatot szervezett, járta az országot, Orosz-
országba is eljutott, az ország legkisebb szegletében is ját-

Csak rajtad múlik! ‖ A Dankó 
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szották dalait. Szomorú ellentmondás ugyanakkor, hogy 
mindezek ellenére, ő maga – a dallamvilágában gazdag lé-
lek – többnyire szegénységben élt, és a sok nélkülözés a 
tüdővész halálos csíráját ültette el benne: még a negyven-
ötödik születésnapja előtt meghalt.  

Temetésén – ötszáz dalát képviselendő – ötszáz cigányze-
nész kísérte sírjáig, egy egész ország szalutált holtában 
előtte. „Bölcsődben a koldus fiát ringatták, koporsódban, 
mint királyt kísérnek utolsó utadon.” – írta temetéséről Gár-
donyi. 

Emlékét kortárs írók és költők műveikben örökítették meg, 
életéről színdarab és film is készült, Pósa közbenjárására 
pedig szobrot is emeltek neki a szegedi Tisza-parton, egy-
kori kedves kávéháza előtt.  

A Dankó ‖ Csak rajtad múlik! 
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Iskolánk küldetésnyilatkozata 

Magyarországon, így térségünkben is, sok fiatal a 
tankötelezettségi kor vége előtt kimarad az ál-

talános iskolából, és még többen vannak 
olyanok, akik a tankötelezettségük 
lejártával szakképzettség nélkül a 

munkaerőpiacon nem, vagy csak igen 
nehezen értékesíthető képzettséggel kerül-

nek ki az iskolarendszerből. A kimaradásuk 
és az alacsony képzettségük elsősorban hátrányos szociális 
körülményeikből adódnak. Ez a hátrányos, sokszor halmo-
zottan hátrányos helyzet a képzetlenség és az alacsony fokú 
iskolázottság következtében tovább romlik, és ez mind az 
egyént, mind a családot tragikus élethelyzetekbe kényszeríti. 

Ma már nem vitatható, hogy a társadalmi problémák kezelé-
sében jelentős szerepe van az oktatásnak, az oktató-nevelő 
munkának, a köznevelési intézményeknek. Az intézmények-
ben dolgozó pedagógusok, pedagógiai szakalkalmazottak 
és technikai munkatársak sokat tehetnek és tesznek – a ma-
guk pedagógiai és pedagógián kívüli eszközeivel – a társa-
dalmi feszültségek kezelése, az elsősorban roma lakosság 
hátrányainak csökkentése érdekében.

Csak rajtad múlik! ‖ A Dankó 
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Iskolánk tantestülete hisz abban, hogy a társadalmi integrá-
ció megteremtésének és erősítésének egyik valós és hatha-
tós eszköze az oktatás-nevelés, amelynek kiemelt szerepét 
a középfokú nevelés általánossá tétele megerősítette, 
ugyanakkor olyan problémahalmazt hozott felszínre, melyet 
az iskolák jelentős része nem képes kezelni.  

Pedagógiai programunk megvalósításával célunk egy olyan 
intézményrendszer és hálózat megvalósítása, amely képes 
a térségben élő, halmozottan hátrányos helyzetű, elsősor-
ban roma származású gyermekek, fiatalok társadalomba 
való beilleszkedésének elősegítésére, esélyegyenlőségének 
növelésére, hátrányos helyzetük csökkentésére. Az előítéle-
tek és a kirekesztés elleni küzdelem mellett célunk a más-
ság elfogadására, a mások iránti nyitott, empatikus emberré 
nevelés is.  

Programunk egyfajta alternatíva az iskolát, mint intézményt 
sokszorosan kudarcként megélő fiataloknak. Ezáltal lehető-
vé válik számos kallódó fiatal visszaillesztése az oktatási 
rendszerbe, miközben a település érdekei is a legmesz-
szebbmenőkig érvényesülnek. 

A Dankó ‖ Csak rajtad múlik! 
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 Legfontosabb céljaink: 

A tanulók a program lezárását követően olyan középfokú 
végzettséggel rendelkezzenek, amely növeli a programban 
résztvevők munkaerőpiacra lépésének, foglalkoztatásának 
esélyeit. 

Az iskolaelhagyók, az alacsony iskolai végzettséggel rendel-
kezők vagy képzettséggel nem rendelkezők számára  

− alkalmazható – digitális – tudás elsajátításának elősegítése, 
− nyelvtanulás, 
− hatékony tanulási módszerek és lehetőségek  

elérhetővé tétele. 

A célok elérésében a Második Esély típusú programok új-
szerű pedagógiai módszereket és tanulásszervezési eljárá-
sokat alkalmaznak, mint: 

− egyéni tanulói igényekhez igazított programok, 
− rugalmas vizsgáztatási rend bevezetése, 
− tanulás-módszertani ismeretek átadása,  
− csoportos foglalkozások a közösségfejlesztés érdekében.  

Csak rajtad múlik! ‖ A Dankó 
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Történeti visszatekintés 

A mi iskolánk, a Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, 
Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és 
Alapfokú Művészeti Iskola 10 éves múltja – ha nem is hang-
zik olyan hosszú időnek – rengeteg változást hozott a tanu-
lók, a tanárok, a település és annak lakói számára.  

Történetünk 2004-ben kezdődött. Ekkor hoz-
ták létre magánszemélyek – Almási 

Lászlóné vezetésével – intézményünk 
fenntartójának jogelődjét, a Közös 
Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú 

Társaságot. Az alapítók – akik maguk is 
szociálisan érzékeny, nagy szakmai múlttal 

rendelkező pedagógusok – célja az volt, hogy a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében élő hátrányos helyzetű gyerme-
kek és felnőttek tanulási, képzési és továbbképzési lehető-
ségeit elősegítsék, bővítsék és ezáltal a munkaerőpiacon 
versenyképességük növekedjen. 

Iskolánk az első tanévet – saját épület hiányában – a birisi 
Jókai Mór Általános Iskola épületében, a Mező Imre út 1-3. 
szám alatt „albérlőként” kezdte (Ma Mező utca). 

A Dankó ‖ Csak rajtad múlik! 
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 A gyerekek tanítása mellett már a kezdetektől úgy gondoltuk, 
hogy egy iskolának a település kulturális életére meghatározó 

hatással kell lennie, ezért 
már 2004-ben 
közművelődési 
megállapodást kö-
töttünk a helyi ön-

kormányzattal. A meg-
állapodás keretében intézményünk minden rendezvényébe 
belevontuk és a mai napig belevonjuk a falu lakosságát is.  

A 2005/2006-os tanévben bővült az iskolánk profilja az álta-
lános iskolai munkával is. Nevünk így Dankó Pista Általános 
Iskola, Szakképző Iskola és 
Gimnázium lett. Szakmai 
képzéseink is bővültek és 
ebben a tanévben indult be 
intézményünkben a felnőtt-
képzés is. A 2006/2007-es 
tanévben első ízben szer-
veztünk érettségi vizsgát.  

2007. szeptember 1-jével – fenntartónk közoktatási megálla-
podása alapján – Érpatakon megkezdtük az általános iskolai 
oktatást. A tanév folyamán, 2008 januárjában – jogszabályi 
változások következtében – fenntartónk átalakult, elnevezé-

Csak rajtad múlik! ‖ A Dankó 
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se és jogi formája megváltozott: ekkortól a Közös Kincs Ok-
tatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság nevet viseli.  

A 2008/2009-es tanévben 900 főre duzzadt a tanulói létszá-
munk. A 2009-es nyár igen jelentős változást hozott min-
dannyiunk életébe. Júliusban fenntartónknak lehetősége 

nyílt megvásárolni a helyi általános iskolát – a volt „főbérlő”, 
a Jókai Mór Általános Iskola épületét. Az új épülettel kap-
tunk 10 új tantermet, egy tornaszobát, saját ebédlőt, egy 
óvoda-bölcsődét és a kollégiumunk is elkészült.  

A Mező út 21. szám alatti épületünk-
ben sikerült kialakítanunk két, mo-
dern, teljesen felszerelt tanműhelyt 
(fodrász tanműhely és tankonyha) 
szakmai képzéseink segítésének 
céljából.  

2010 januárjában újabb épülettel bő-
vültünk, amely egy tornateremnek és 
további 4 tanteremnek adott otthont. 

A Dankó ‖ Csak rajtad múlik! 
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 A térség igényeit figyelembe véve iskolánk az elmúlt évek-
ben folyamatosan és dinamikusan fejlődött. A szükségletek-
nek megfelelően bővült tevékenységi körünk, valamint a 
gyarapodó gyereksereg elhelyezése érdekében igyekeztünk 
újabb épületeket találni.  

A 2011/2012-es tanév 
sem telt el bővítés nél-
kül, hiszen a Mező út 
21. szám melletti telek-
részen egy 6 tanterem-
ből és két tanműhelyből 
álló intézményegység-
gel bővítettük iskolai 
komplexumunkat. Ta-

nulói létszámunk a 2011/2012-es tanévben már 1400 főre 
emelkedett.  

2013-ban régi vá-
gyunk teljesült: az 
iskolánkban már 
évek óta folytatott 
művészeti nevelést 
– az alapfokú művé-
szeti iskola, mint 
tagintézmény meg-
alapításával – sikerült intézményesítenünk.  

A 2013/2014-es tanév másik újdonsága volt, hogy a KatonaSuli 
program keretében megkezdtük a Katonai alapismeretek tan-
tárgy tanítását, amellyel célunk – a hazafiságra nevelésen túl – 
a Magyar Honvédség, mint lehetséges munkahely megismerte-
tése is, ezzel növelve tanulóink elhelyezkedési esélyeit. 

Csak rajtad múlik! ‖ A Dankó 
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Csak rajtad múlik! 

Az Új Széchenyi Terv keretében 
megjelent „A halmozottan hátrá-
nyos helyzetű tanulók iskolai lemor-
zsolódását csökkentő intézkedések 
támogatása – Második esély típusú 
programok támogatása hátrányos 
helyzetű térségekben” című pályá-
zati konstrukció célja a középfokú 
oktatásból kimaradt, tanköteles ko-
ron túli fiatalok középfokú tanulmá-
nyokba való visszavezetése, illetve 
piacképes szakma megszerzésé-
nek lehetősége. 

A hátrányos helyzetű és leghátrányosabb helyzetű kistérsé-
gek több, egymást erősítő társadalmi-gazdasági problémá-
val küzdenek, melyet a területi elszigeteltség, a periferikus 
elhelyezkedés gyakran tovább súlyosbít. Közös, az orszá-
gos átlagtól eltérő jellemzőik különösen: 

− a népességszám csökkenése, ugyanakkor a 14 évnél 
fiatalabb népesség országos átlagot meghaladó aránya, 

− a köznevelési (óvodai és iskolai) közszolgáltatások or-
szágos átlagtól jelentősen elmaradó színvonala, 

− a szociálisan hátrányos helyzetűek országos átlagot 
jelentősen meghaladó aránya, 

−  súlyos foglalkoztathatósági, egészségügyi és lakhatási 
problémák, és 

− rendkívül alacsony foglalkoztatási szint, alacsony vállal-
kozás-sűrűség, magas munkanélküliség. 

Programunk ‖ Csak rajtad múlik! 
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 Az oktatás a különböző hátrányokkal és tanulási problémák-
kal küzdők számára nem kínál megfelelő lehetőségeket, 
mely gyakran lemorzsolódásukhoz vezet. A lemorzsolódást 
követően általuk elérhető oktatási formák önmagukban nem 
hatékonyak. A konstrukció olyan új − tanulást támogató, az 

egyéni tanulási igényekre reagáló − tanulásszervezési eljá-
rások alkalmazását segíti elő, amelyek korábban nem, vagy 
csak elszórtan voltak jelen annak érdekében, hogy a vég-
zettséggel, szakképzettséggel nem rendelkező, lemorzsoló-
dott vagy az iskolarendszert korábban elhagyó, nem tankö-
teles korú hátrányos helyzetű célcsoport tagjai sikeresen 
elvégezhessék tanulmányaikat. 

Jelen konstrukció célja, a hátrányos és halmozottan hátrá-
nyos helyzetű, köztük a roma fiatalok felzárkózási esélyei-
nek növelése és az oktatási esélykülönbségek csökkentése 
a második esély típusú programok elterjesztésével és azok 
formális oktatáshoz kapcsolásával. Ezen tanulási formák 
hozzájárulnak a halmozottan hátrányos helyzetű és roma 
tanulók továbbtanulási útjainak megerősítéséhez, növelik 
esélyeiket a versenyképes szakképesítés megszerzéséhez, 
illetve a munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedéshez. 

Csak rajtad múlik! ‖ Programunk 
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A konstrukció a második esély programok keretében, a helyi 
igényekhez illeszkedő programok megvalósításával és a 
kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésével új lehetőségeket 
biztosít a célcsoport oktatási rendszerbe való visszavezeté-
sére, az életpálya építéshez fűződő ambíció megerősítésé-
re. További cél, hogy az egyéni tanulói igényekhez igazított 
programok – a mai munkaerő-piaci igényekkel összhangban 
– minden esetben tartalmazzanak a digitális kompetenciák 
fejlesztésére irányuló fejlesztési elemeket. 

A második esély típusú programok célja a tanköteles koron 
túli, középfokú oktatásból kimaradt, lemorzsolódott vagy azt 
elhagyó fiatalok, köztük roma fiatalok középfokú tanulmá-
nyokba való visszavezetése, illetve az érettségi és a piacké-
pes szakképzettség megszerzésének elősegítése. 

Programunk ‖ Csak rajtad múlik! 
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 Ehhez kapcsolódóan részcélok: 

− végzettség nélkül lemorzsoló-
dott fiatalok iskolarendszerű 
képzésbe történő visszaveze-
tése és így az érettségit, illetve 
piacképes szakmát szerző fia-
talok számának növelése, 

− az újbóli lemorzsolódás meg-
akadályozása, 

− a digitális kompetenciák fejlesztése. 

Cél az oktatási rendszerből kimaradt fiatalok számára rugal-
mas, egyénre szabott tanulási utak kialakítása, valamint 
munkaerő-piaci igénynek megfelelő oktatási lehetőségek 
megteremtése. Az iskolaelhagyók, az alacsony iskolai vég-
zettséggel rendelkezők vagy képzettséggel nem rendelke-
zők számára alkalmazható − digitális – tudás elsajátításának 
elősegítése, hatékony tanulási módszerek és lehetőségek 
elérhetővé tétele. 

A Második Esély típusú programok újszerű pedagógiai mód-
szereket és tanulásszervezési eljárásokat alkalmaznak, mint 
például: 

− egyéni tanulói igényekhez igazított programok, 
− rugalmas vizsgáztatási rend és a szöveges értékelés 

alkalmazásának bevezetése, 
− tanulás-módszertani ismeretek átadása, önismereti fog-

lalkozások szervezése és 
− csoportos foglalkozások a közösségfejlesztés  

érdekében. 
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A célok elérésének eszköze: 

− új – tanulást támogató, az 
egyéni tanulási igényekre 
reagáló – tanulásszervezési 
eljárások alkalmazása. 

Ezeknek hatása:  

a) közvetetten: 
− csökkentse a tanulási  

kudarcokat, 
− csökkentse a lemorzsolódást,  
− képessé tegye az intézményt és a pedagógusokat arra, 

hogy a tanulókat újból be tudják vonni az oktatásba, 
− saját tanulási pályát megtalálva sajátítsák el a további 

életük alakításához nélkülözhetetlen kompetenciákat. 

b) közvetve: 
− a nevelés a fiatalok teljes életére hat, 
− az iskola sikerélmények megvalósulásának  

helyszínévé alakul, 
− az iskola és a helyi közösség közötti kapcsolatok  

erősítése,  
− a szociális gondoskodás és a foglalkoztatás felé való 

nyitottság. 

Az oktatási folyamat jellemzői: 

− a fiatalok képessé tétele az élethosszig tartó tanulásra 
és az elhelyezkedésre, 

− a tanuló képességéhez és tudásához igazított tanulási 
folyamat feltételeinek kialakítása, 

− közösen kidolgozott ütemterv (egyéni tanulási terv) 
alapján történő nevelés, oktatás. 
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A projekt megvalósításában  
vállalt tevékenységek 

A második esély típusú programot az alábbiak szerint való-
sítja meg az intézmény: 

Kötelez ően megvalósítandó tevékenységek 

1) Projektmenedzsment biztosítása és adminisztrációs 
tevékenységek elvégzése. 

2) Projekt előkészítése, szakmai koncepció készítése a 
program megvalósításáról. 

3) Felkészítő tevékenység 

a) Az intézménybe járó leendő tanulók felkutatása ér-
dekében tanulótoborzási tevékenység, találkozók 
szervezése, aminek formája: 
− kapcsolatfelvétel a korábbi lemorzsolódott tanulókkal, 
− kapcsolatfelvétel a települések cigány kisebbségi 

önkormányzataival, 
− kihelyezett „szülői értekezletek”, 
− családlátogatás, 

b) a program megvalósítását, illetve az iskolai tanév 
indítását megelőzően a tantestület pedagógiai mód-
szertani stratégiájának kidolgozása, felkészülés az 
iskolai tanévre a szakmai vezető irányítása mellett,  

c) a nevelési, oktatási program átdolgozása, mely tük-
rözi az iskola által kifejlesztett, az egyéni tanulói igé-
nyekre reagáló újszerű tanulási útvonalat biztosító 
gyakorlat működtetését. 
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4) Alternatív tanulási formákat támogató tevékenységek 

a) Egyéni tanulói igényekre reagáló, újszerű tanulási 
útvonalat biztosító gyakorlat megvalósítása 
(bemeneti mérések elvégzése), melynek során bizto-
sított a rugalmas vizsgáztatás és legalább félévente 
a szöveges értékelés, 

b) egyéni fejlesztési terv és egyéni haladási napló ké-
szítése, amelyhez mentor biztosított az újbóli lemor-
zsolódás megakadályozása érdekében, 

c) digitális kompetencia fejlesztése − ECDL képzés 
(Start, 7 modul, Advanced), IKT Alaptanfolyam, Digi-
tális esélyegyenlőség  e-kormányzati szolgáltatások, 
e-ügyintézés − és kapcsolódó vizsga letételének biz-
tosítása, 

d) idegen nyelv fejlesztése és kapcsolódó nyelvvizsga 
megszerzése, 

e) a pedagógiai munkát támogató szolgáltatások nyújtása 
− mentorrendszer működtetése, 
− személyközpontú pedagógiai módszer alkalmazása, 
− intézményen kívüli kapcsolattartás − családláto-

gatás, hátránykompenzáció. 
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 5) Pedagógiai munkát segítő tevékenységek, együttmű-
ködések kialakítása 

a) a pedagógiai munkát segítő egyéb szakember alkal-
mazása a programban: 
− mentálhigiénés szakember, 
− pszichológus, 
− Szociális munkás, 
− pszichopedagógus, 
− drámapedagógus,  
− ápolónő,  
− szociálpedagógus, 
− Gyógypedagógus, 

b) együttműködés kialakítása a szociális ellátórendszerrel, 
munkaügyi központokkal, potenciális munkaadókkal, 

c) tapasztalatcsere 
Az iskola folyamatosan helyszínt és szakmai segít-
séget biztosít továbbképzések, hospitálások formá-
jában. A programon belül a bevont együttműködők 
közül két második eséllyel gimnáziummal tematiku-
san szeretnénk ezt továbbvinni. Velük, az előző pá-
lyázat során is kapcsolatban álltunk, részt vettünk 
egymás projektjeiben, 

Csak rajtad múlik! ‖ Programunk 



23 

c) együttműködés 
− az intézményes pedagógiai szakmai szolgáltató 

szektor szakembereivel, 
− a hely civil szereplőkkel, települési kisebbségi  

önkormányzatok képviselőivel, 
− szülőkkel való aktív kapcsolattartás, családlátogatás, 
− az együttműködő partnerekkel aktív kapcsolattar-

tás, ennek megfelelően tanévenként egy közös 
program megvalósítása. 

6) További tevékenységek 

a) pályaorientációs tevékenység tanórai és tanórán  
kívüli keretben,  

b) nyílt napok szervezése – tanévenként két alkalommal, 
c) tanórán kívüli kulturális szabadidős programok tan-

évenként két alkalommal, ebből legalább tanévenként 
egy alkalommal a település határain kívül. 
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 Vállalt tevékenységek 

1) Felkészítő tevékenység 

a) mentálhigiénés/pszichológus/szociális munkás/
szakemberek alkalmazása a tanulótoborzási tevé-
kenység során, 

b) szakmai program elkészítését szervező pedagógus- 
csoport létrehozása, közösségépítése, 

c) együttműködési lehetőségek feltárása, kialakítása és 
aktív megvalósítása az érintett intézményekkel (pl. 
köznevelési intézmények, szociális és gyermekjóléti 
intézmények, roma kisebbségi önkormányzat). 

2) Alternatív tanulási formákat támogató tevékenységek: 

a) esetkezelő csoport működtetetése, 
b) belső minőségbiztosítási rendszer kidolgozása 

(külön a diákok, külön a pedagógusok munkájára 
vonatkozóan), 

c) tanulók fejlesztése tekintettel az egyéni fejlesztési 
tervben foglaltakra. 
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3) Pedagógiai munkát segítő tevékenységek, együttmű-
ködések kialakítása 

a) horizontális tanulást elősegítő tevékenységek továb-
bi intézményekkel (szakmai fórum, hospitációs nap). 

4) Eszközbeszerzés 

További vállalt tevékenységek 

Az intézmény vállalta, hogy a projekt során: 

− tanévenként, heti rendszerességgel legalább 2 tanórán 
kívüli, csoportos szabadidős, kulturális, sport valamint fej-
lesztő tevékenységeket szervez a tanulók számára, 

− az egyéni tanulói igényekre reagáló, újszerű tanulási 
útvonalat biztosító gyakorlatot valósítanak meg: koope-
ratív tanulás, projektmódszer, 

− együttműködés keretében felsőoktatási intézményben 
hallgatók számára gyakorlati helyet biztosít. 
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Vállalásaink indikátorokként felsorolva 

Mutató neve 
Vállalt 
érték 

A programban beiskolázásra  
kerülő tanulók száma  58 

Digitális kompetenciafejlesztésben  
résztvevő tanulók száma  18 

Lemorzsolódók száma 
legfeljebb 11 

A célcsoport tagjai közül végzettséget,  
képzettséget szerzők száma  47 

Aktív együttműködésekbe bevont  
partnerek száma  5 

Iskolán kívüli programok száma  5 
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A pályázat célcsoportja 

A Második esély típusú programok célcsoportjába azok a 
középiskolai végzettséggel nem rendelkező hátrányos hely-
zetű fiatalok és fiatal felnőttek tartoznak, akik az iskolarend-
szert korábban elhagyták. 

A támogatás célcsoportja − tekintettel a nemzeti közneve-
lésről szóló CXC. törvény 45. § (3) és a 60. §-ban; valamint 

a 97. § (1) bekezdéseiben foglaltakra − a tankötelezettségi 
koron túli tanulók, fiatalok, továbbá a program megvalósítá-
sában résztvevő pedagógusok. 

E csoportokon belül is kiemelt figyelemmel vagyunk azokra a diák-
jainkra, akik – önkéntes nyilatkozat alapján – roma származásúak. 

A projekt megvalósulása során ugyanakkor a célcsoporttal 
kapcsolatosan kockázatot hordoz magában a kitartás, a mo-
tiváltság, az elkötelezettség megléte vagy épp hiánya.  

A kockázat csökkentése érdekében a Dankóban a folyamatos 
kapcsolattartást alkalmazzuk, amely megvalósulhat: telefonon 
a diákkal, a szülőkkel, a települési cigány kisebbségi önkor-
mányzatokkal, gyermekvédelmi hatóságokkal. A képzés esetle-
ges ösztöndíj-szerűsítése sem lenne garancia arra, hogy le-
morzsolódás nélkül minden bevont tanuló el is végzi azt. 
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Cselekvési tervünk 

A projekt négy nagy tevékenység körforgásából áll össze, 
melyet a folyamatos visszacsatolás kapcsol egybe. 

A tanulók és az együttm űködő partnerek  
bevonása a projekt tervezésébe 

A Dankó Pista iskola ismeri azokat a tanulókat, fiatal felnőtteket, 
akik a beiskolázás területén kimaradtak vagy lemorzsolódtak a 
tankötelezettségi idő alatt, vagy azt követően az iskolarendszer-
ből és képzettség és/vagy képesítés nélkül a munkaerőpiacon 
nem, vagy csak nehezen, illetve csak alkalmi, esetleg idény-
munkát találnak, melyre azonban jövőt nem építhetnek. Ismer-
jük ezen fiatalok körét − minden munkán és áldozaton túl − mi-
vel a térségnek hasonló feladatokat ellátó és a romáknak ilyen 
befogadó intézményi keretet biztosító iskolája nincs. 
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 Az elmúlt években, az iskola már kialakította azt az oktatási-
nevelési hálót, amellyel próbált ezeknek a fiataloknak segí-
teni. Így biztosítjuk: 

− az egyéni haladási ütemet,  
− a közvetlen kapcsolattartást,  
− a családlátogatást,  
− az eltérő vizsgarendet stb.  

Több fiatal él is a lehetőségekkel. Ebből adódóan, amikor a 
projekt részletes tervezése történt, nem volt szükség tobor-
zásra, vagy különösebb, egyéb akciókra. A meglévő szoros 
települési és szervezeti kapcsolati rendszeren keresztül min-
dazok a fiatalok, akik szeretnének érettségit és/vagy szak-
mát, s mellette nyelvtudást vagy gyakorlatiasabb digitális tu-
dást szerezni, jelentkeztek volt tanáraiknál, igazgatónőnél. 

A pályázatban a célcsoport felkutatása és bevonása során a 
roma származású tanulók bevonása az intézmény működési 

Programunk ‖ Csak rajtad múlik! 



30 

gyakorlatából adódóan nem igényelt más formát és eszközt. Az 
iskola ismeri a tanulókat, szüleiket, családjaikat. A rendszeres 
családlátogatások vagy a helyi kisebbségi önkormányzat köz-
reműködésének segítségével be tudtuk vonni őket a projektbe.  

Egyre több településen a cigányságot összefogó kisebbségi ön-
kormányzatok vezetői állnak az iskola mellé és szorgalmazzák a 
tanulásra a roma fiatalokat, gyakran maguk is példát mutatva előt-
tük. A programba bevont tanulók 34,48 %-a roma származású. 

A tanulók személyes elbeszélgetést követően kerültek felvé-
telre, be a programba. A személyes elbeszélgetés a fiatalok 
motivációját vizsgálta. Ezt követően a bemeneti mérések 
alapján elkészítettük az egyéni fejlesztési terveket, kialakí-
tottuk a tanulócsoportokat. 

Az oktatás, a tanulásszervezés tanulócsoport-rendszerben mű-
ködik. A Csak rajtad múlik! mint Második Esély típusú program-
ban 58 célcsoportbeli tanuló vesz részt. 5 csoportot szervezett 
az intézmény. 4 csoportot 12 fővel, 1 csoportot 10 fővel.  
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 A tanítás-tanulás a köznevelési törvény biztosított a 
keretek között, az egyéni szükségleteket, igényeket  
figyelembe véve.  

A bekerülés: az első néhány hét ismerkedő és tudás-, ké-
pesség, valamint érdeklődésfelmérő időszakot követően, az 
érintett fiatalok számára, őket bevonva került sor az egyéni 
haladási ütemterv kialakítására, azaz tanulmányi munkájuk 
és a munka időütemezésének tervezésére. 

A fiatal, meglévő tudásszintjével – ami az egyes tantárgyakból 
és műveltségi területeken eltérő –, megkezdte tanulmányait. 

Az első vizsgáig a diákoknak felzárkóztató órákat biztosítot-
tunk az egyes szaktárgyakból, tudás- és képességterülete-
ken. A felzárkóztató időszak során az alapkészségek fej-
lesztése, a tantárgyi hiányosságok csökkentése volt a cél. 

Minden fiatal esetében biztosított volt, hogy folyamatosan –  
a számára legmegfelelőbb tanulócsoportban és minden tan-
tárgyból a képességeinek megfelelő ütemben – haladhasson 
tanulmányaiban. 
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A tanulócsoportok változtatása helyett a valódi egyéni tanulási 
módok elsajátítására az egyéni felzárkóztató órák számának 
újabb beiktatását tartjuk – saját tapasztalat alapján – fontosnak.  

A tanulócsoportok összetételét:  

− a tantárgyankénti tudásszint,  
− a tanulási képességek,  
− a fiatalok egymással való kapcsolatai határozták meg.  

A tanulócsoportokban folyó munka eredményességét az 
újszerű pedagógiai módszerek és tanulásszervezési eljárá-
sok alkalmazása segítette, amely: 

− biztosítja az egyéni tanulói igényeknek 
megfelelő előrehaladást, 

− a rugalmas vizsgáztatási rendet, 
− kooperatív tanítási technikák, projektmódszer, stb.  

alkalmazását, 
− tanulásmódszertant. 
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 Az egyéni fejlesztési tervet a mentor készítette el, együttmű-
ködve a tanulóval és a tanuló tanáraival. A fejlesztési terv 
konkrét célokat, illetve a célokhoz segítő lépéseket fogalma-
zott meg, amelyet háromhavonta felülvizsgáltunk, aktualizál-
tunk. Ezek a dokumentumok folyamatosan hozzáférhetőek a 
tanuló, valamint az őt tanítók, vizsgáztatók számára. Az 
egyéni fejlesztési tervben jelzett megfeleléseket az egyéni 
haladási naplóban vezette a mentor. Ez az egyéni haladási 
napló tartalmazza a foglalkozásokon való részvételt, az adott 
foglalkozáshoz kapcsolódó egyéb fontos információkat. 

Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza az érettségi vagy egyéb zá-
róvizsga tervezett időpontját, mely alapján tervezhető a tanmenet. 

Családlátogatás 

Az iskola szülőkkel történő kapcsolattartásának elemi esz-
köze a családlátogatás. A Második Esély Gimnázium egyik 
legfontosabb alapelve a partneri együttműködés. A partneri 
együttműködés nemcsak a pedagógusok és diákok tekinte-
tében fontos, hanem minden ott dolgozó munkatársra vonat-
kozik és a diákok hozzátartozóit is érinti.  A szülőkkel való 
partneri együttműködés – akár a nem tanköteles korú fiata-
lok esetében is –, aktív bevonásuk az iskolai életbe a prog-
ram meghatározó eleme.  

A tanulók különböző települések hátrányos helyzetű csa-
ládjainak gyermekei, akiket az iskolabusz szállít minden 
nap az iskolába és visz haza. A családlátogatások kétha-
vi szintűek, amelyeket kihelyezett települési szülői érte-
kezletek egészítenek ki. A szülőket az anyagi helyzet és 
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az eltérő településeken történő élet miatt nehéz lenne 
egy-egy osztály szintjén az iskolában összehívni – nem 
jönnének el – a intézményünk ezért alkalmazza ezen 
gyakorlatot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy iskolánk 
egy-egy településen helyszínt bérel és azok az osztályfő-
nökök és szaktanárok, akik onnan járó diákokat taníta-
nak, kimennek a településre, és ott tartanak szülői érte-
kezletet, fogadóórát. Az egyeztetésben, a szülők értesíté-
sében a helyi cigány kisebbségi önkormányzat segít.  

A családlátogatások, kihelyezett szülői értekezletek 
eredménye, hogy folyamatosan pontos információval 
rendelkezünk a tanulót közvetlenül befolyásoló ténye-
zőkről (ha nincs családja és hova hazamenni, az is in-
formáció); továbbá a „fontos vagy, melletted vagyunk, 

támogatunk” attitűd kialakítása. 
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 Tanórán kívüli programok 

A tanulók nevelésében, lelki fejlődésükben, szemléletmód-
juk változásában nemcsak a tanári-nevelői munkának van 
nagy szerepe, hanem a közösségben tartalmasan eltöltött 
időnek is. A középiskolai közösségben kialakuló egymás 
iránti figyelem, törődés, a másikért érzett felelősség jobbá 
teszi a csoport életét, annak tagjai örömet találnak az együt-
tes munkában, és könnyebben oldanak meg problémákat. 

A Második esély típusú programot megvalósító intézmény, így 
intézményünk is fontos helyszíne a multikulturális nevelésnek, 
melynek alapját az otthonos, elfogadó légkör biztosítja, ahol 
mindenki önmaga lehet, és elfogadásra, megbecsülésre talál. 

Fontos eleme a közösségfejlesztésnek a Második esély tí-
pusú programot megvalósító intézménybe járó diákok csa-
ládjainak minél szélesebb körű bevonása, közösségi progra-
mok biztosítása, a helyi szociális és pedagógiai ellátórend-
szerrel történő együttműködés. 
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A közösségépítés fő területei: 

− tanórák, 
− tanórán kívüli foglalkozások, 
− diákönkormányzat munkája, 
− nyílt napok megvalósítása, 
− szabadidős tevékenységek. 

A tanév során a munkatervben meghatározott külön rend 
szerint – a szorgalmi időszakon túl is – rendezvényeket tar-
tunk diákjainknak. A tanórán kívüli programok hozzájárulnak 
az életritmus formálásához, a szabadidő és annak kulturált 
eltöltésének megtanításához, a közösségépítéshez, az 
„ezekhez értek” illetve „aha” élmények kialakításához. 
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A projektbe bevont együttm űködő partnerek  

A projektben együttműködő partnerek olyan feladatokban és 
olyan mértékig vesznek részt, mint korábban is, de azok 
hangsúlya máshová kerül. 

Az együttműködő partnerek segítségével megtanítjuk a ta-
nulóknak, hogy egy-egy dolgot máshogy is lehet látni, s 
hogy alkalmazkodni is tudni kell.  

A legnehezebb mindenki számára az, hogy a már jól bevált, 
működő mechanizmusokat mássá tegyük, hogy más, még 
jobb eredményt érjünk el. 

A partnerek a cselekvési tervben meghatározott feladatokon 
túl az iskola minden más programján is képviseltették magu-
kat. Közös munkánk túlmutat a projekten és már több éve 
fennáll. A második esélyes programot megvalósító iskolák-
kal intézményünk már az előző projekt során is kapcsolat-
ban állt. Az intézmény közvetlen és közvetett partnerei ezen 
program kapcsán is közreműködnek. 
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Közreműködő partnerek: 

− a bevont diákok és mentoraik, 
− a bevont gyermekek szülei, nagyszülei, gondviselői 

(nevelőszülő stb.), 
− az iskola alkalmazotti közössége: szaktanárok, 

osztályfőnökök, szociálpedagógus, gyermekvédelmi 
felelős, ápolónő, gyógypedagógus, pedagógiai 
asszisztens, informatikus, 

− önkormányzatok, 
− kisebbségi önkormányzatok, 
− gyermekjóléti szolgálatok,  
− háziorvosok, védőnők, 
− rendőrség - pártfogói felügyelet, 
− egyházak,  
− felsőoktatási intézmények. 

Az intézmény pedagógiai programjának része a kooperatív 
tanulási technikák alkalmazására vonatkozó ismertetés. A 
kooperatív technikák projekthez kapcsolódó tapasztalatai-
val, gyakorlat alapú leírásával is bővítettük pedagógiai prog-
ramunkat. A projektmódszert alkalmazzuk, mely szintén ré-
sze a pedagógiai programunknak. 
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A mentor és a mentorálás 

A mentor szó és a mentorálás 
fogalma a mai magyar köznyelv-
ben és szaknyelvekben egyaránt 
kezd meghonosodni. Gyakran 
halljuk a médiában – különösen 
olyan adásokban, amelyek valaki-
nek a pályafutásáról szólnak – 
hogy „mentorom volt x.y., akinek 
nagyon sokat köszönhetek.”  

A két fogalom a tágabb értelemben vett pedagógusképzés 
során is megjelenik: a gyakornoki éveit töltő kollégák beillesz-
kedését és pályakezdését is mentor, mentorálás támogatja. 

Ha a mentor szó eredetét próbáljuk kideríteni, akkor több 
forrás is Odüsszeusz barátjához, Mentórhoz vezet, akire 
rábízta fiát a trójai háborúba indulván. Mentór tanította Téle-
makhoszt: „elméleti és gyakorlati oktatásban részesíti őt 
hogy, hogyan kell egy bölcs uralkodónak viselkednie, és né-
pét irányítania”. 

A mentorálás számtalan definíciója közül a legáltalánosabb, 
hogy a mentorálás olyan személyre szabott gondoskodás, 
tanácsadás, vezetés, amely-
nek mind az oktatásban, mind 
a szociális munkában, mind a 
munkahelyi körülmények kö-
zött nagy szerepe lehet a ta-
nuló sikeres működésében. 

A Második esély típusú prog-
ramot folytató intézmény sze-
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mélyközpontú gondolkodásának része, hogy a diákok nem 
csak az egyéni igények alapján kialakított fejlesztő és kép-
zési programban részesülnek, hanem az iskola hangsúlyt 
fektet a szociális-mentális gondozásra is, mely az egyén 
személyiségének megerősítését és körülményeinek stabili-
zálását célozza. 

Ennek érdekében az iskola mentorrendszert működtet. 

A mentor  – a diák igényeitől, illetve problémáitól függően – pe-
dagógus, szociális munkás, pszichológus, vagy egyéb segítő 
szakember. A mentorálás tanórán és az iskolán kívüli kezde-
ményezésekre, együttműködési lehetőségekre is építő rend-
szeres, tervezett, egyéni igényekre reagáló személyre szabott 
fejlesztés, pedagógiai és életvezetési segítő kapcsolat. 
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Célja: 

1) A tanulók személyiségjegyeinek megismerése: 

− az identitástudat erősítése, 
− a társadalomba és a közvetlen környezetbe illesz-

kedő társas viselkedés formálása. 

2) Önismeret-fejlesztés, reális önértékelés kialakítása: 

− pozitív életszemlélet kialakítása, 
− törekvés a hibák kijavítására, 
− a személyes, a természeti és a tárgyi környezet 

megbecsülése, 
− segítőkészség kialakítása, 
− kialakítani, hogy a pozitív viselkedés belső tulaj-

donsággá váljon, 
− felelősségvállalás megalapozása. 
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 A mentorok feladatai:  

− olyan, személyre szóló tevékenységek biztosítása, amelyek 
során a tanuló megismeri önmagát és helyét a világban, 

− a tantárgyakban rejlő személyiségformáló tényezők 
fokozott kihasználása, 

− a tanulók közvetlen környezetének, családjainak megismerése, 
− a családok bevonása a tanulók személyiségfejlesztése 

érdekében, 
− felvilágosító előadások, tanácsok a családtervezés, a 

családvállalás felelősségének kialakítása érdekében, 
− közösségi rendezvények, megmozdulások gyakoribbá tétele, 
− környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi akciók, 
− részvétel előítélet-mentesítő tréningen, 
− elmarasztalások és dicséretek hatékony alkalmazása, 
− a személyiséget meghatározó okok feltárása, megismerése. 

A fiataloknak mindvégig tisztában kell lenniük azzal, hogy a 
programban való léte nem örök időkre szól, pusztán átme-
neti időszaka életének.  

Az érettségi vizsga időpontja felé közeledés a mentori mun-
kában egy új időszakot jelent: az elvárásra, munkába állásra 
való készülés, gyakori őszinte beszélgetésekkel, tervezgeté-
sekkel. A vizsga idejének közeledése lelkileg nagyon megvi-
seli a fiatalokat. A fiataloknak állandó megerősítésre van 
szükségük abban, hogyan viseljék ezeket a pszichés terhe-
ket. A legfontosabb az, hogy a fiatalokban a leválás idejére 
kialakuljon egy pontos elképzelés a közeli jövőről, a – 
„hogyan tovább”-ról. Ugyanakkor fontos, hogy a mentor és a 
mentorált is tisztában legyen azzal, hogy nem kell, és nem 
is lehet mindenkinek továbbtanulnia.  

Csak rajtad múlik! ‖ ProgramunkÍ 



43 

A mentorszerep f őbb jellemz ői 

A mentor olyan személy, aki 
vezet, támogat, tudást közve-
tít és megfelelő időben a reá 
bízottnak segítségére van. A 
mentorok egyik legfontosabb 
feladata az, hogy a rájuk bí-
zott fiatalt segítsék saját, vagy 
éppen a szervezet céljai el-
érésének érdekében. Mindeh-
hez szükség van a gyerek ké-
pességeinek, motivációinak, 
tudásának, tempójának meg-

ismerésére, hiszen a közös munka tartalma, módszerei, a 
tanulás tempója ezen múlik, ettől lesz az egyénhez igazított. 

A mentor alapvető legfontosabb funkciója tehát az iskolában 
a fiatal támogatása, életének figyelemmel kísérése. Fontos 
a napi kapcsolattartás, hogy a mentor ismerje a fiatal élet-
módját, élethelyzetét, időbeosztását, aktuális problémáit. 
Egyszerre lássa őt a jelenben és az iskolában eltöltött idő 
távlatában, ismerje jól személyiségét, problémáit és annak 
változásait. Fontos, hogy a mentor az iskolában elérhető, 
megtalálható legyen, így a diák gondjaival, problémáival 
bármikor megkereshesse. A mentor a fiatal számára bizton-
ságos támaszt és segítséget jelent problémáinak megoldá-
sában. Visszajelzéseivel segíti a fiatal reális önértékelésé-
nek, énképének kialakulását. 

Programunk nem csak a résztvevő tanulók számára hasznos 
és eredményes, hanem a pedagógusaink számára is szak-
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 mai megújulást jelent, akik kivétel nélkül elkötelezettjei a hát-
rányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok oktatásá-
nak és nevelésének. Ezt a több éves, iskolánkban eltöltött 
munkaviszony is bizonyítja. Magas fokú szakirányú végzett-
séggel és pedagógiai kultúrával rendelkeznek, amely az al-
ternatív pedagógiai módszerek ismeretére is kiterjed. A pro-
jektben résztvevő pedagógusok nyitottak a pedagógiai újdon-
ságok irányában, munkájukat színvonalasan és lelkiismerete-
sen végzik. Gyermekszeretők, jellemző rájuk az empátia és a 
tolerancia. Konfliktuskezelő és megoldó technikájuk több 
éves iskolai gyakorlat eredménye. Tanítási- és nevelési mód-
szereiket a következetesség és a rugalmasság jellemzi. Fo-
lyamatosan odafigyelnek a fiatalok szociális és egzisztenciá-
lis problémáira, valamint a tanulási igény felkeltésére. 

A mentorszerep nehézségeit leginkább abban láttuk, hogy a mentor: 

− segítő, de nem barát;  
− segítő beszélgetéseket folytat, de nem pszichológus;  
− tanácsot ad, de nem szülő.  
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Továbbá nem alakíthat ki függőségi, hierarchikus viszonyt a 
mentorálttal. 

A jó mentort olyan személynek tartjuk, akinek:  

− rendkívüli elemző képessége van,  
− elkötelezett, 
− elfogadó személyiség,  
− határozottan és gyorsan dönt,  
− döntéseiért vállalja a felelősséget,  
− képes mások lelkesítésére, irányítására, támogatására,  
− képes spontán módon és rugalmasan reagálni 

szokatlan helyzetekre,  
− alkotó képzelőereje segíti a munkában,  
− segít a tanulónak a legmegfelelőbb tanulási út megtalálásában,  
− biztonságos légkört és környezetet teremt a tanulási 

folyamat megvalósításához,  
− képessé teszi a tanulót arra, hogy a segítséget elfogadja,  
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− tanácsokat ad az önálló tanuláshoz,  
− segít a tanulónak abban, hogy a saját haladását értékelhesse,  
− alternatív tanulási utakat, terveket kínál,  
− a tanuló kognitív és emocionális aktivitását serkenti,  
− érdekeltté teszi a tanulót saját fejlődésben, tanulási 

folyamatában,  
− megmutatja a tudás- és ismeret-szerzés lehető legtöbb 

forrását,  
− megismerteti a modern ismeret-szerzési források használatát,  
− alkalmazza a tanulási folyamat reflektív eszközeit  

(pl. személyes fejlődési terv),  
− ösztönzi új ismeretek, nézetek megismerését,  

befogadását és adaptálását,  
− erősíti a tanuló problémamegoldó képességét,  
− serkenti a tudás alkalmazását a tanuló saját környezetében,  
− nem a gyengeségeket bírálja, hanem az erősségeket 

fejleszti, illetve felszínre hozza azokat az erősségeket, 
amelyek eddig ismeretlenek voltak a tanuló számára,  

− figyelembe veszi a tanulási folyamat eredményeit, rész-
eredményeit és ehhez mérten tervezi újra és újra a  
célokat és teendőket,  

− új elméleteket és eszközöket vezet be a tanulási folyamatba,  
− nem tananyagot közvetít, hanem a tanuló ismeretszer-

zéshez, egyéni fejlődéshez, egész életen át tartó tanu-
láshoz való viszonyát igyekszik változtatni, fejleszteni.  

A mentor a főszereplő azon a helyen, ahol a tanuló eredmé-
nyes munkájának a támogatása és a megvalósítása a cél. 
Ideális esetben nagy empátiával bír, türelmes, jó szervező, 
rendkívüli elemző képessége van. A mentor tehát olyan sze-
mély, aki képes hatást gyakorolni egyes emberekre, csopor-
tokra; képes meghatározni bizonyos szabályokat, normákat; 
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képes dönteni kritikus helyzetekben; képes modellt nyújtani 

és bátorítást adni másoknak. 

Mentorainknak a következő tevékenységeket kellett elvé-
gezniük a mentori munka során:  

− tervezés és kommunikáció, melynek során kialakult a 
tanuló és a mentor munkakapcsolatának érték-, cél- és 
normarendszere,  

− szervezés, aminek a segítségével létrejött a közösen  
elfogadott céloknak megfelelő gyakorlati tevékenységsor,  

− irányítás, amely a konkrét találkozáson kívüli tanulási 
tevékenységekre is vonatkozik,  

− koordinálás, amikor megvalósult a tanulók és a mentori 
tevékenységek harmonizálása,  

− ellenőrzés, amely nem csak a tanulással kapcsolatos 
feladatok, hanem az egyéb tanulói tevékenységek, 
eredmények, kérdésfeltevések, személyközi  
kapcsolatok, koordinációk ellenőrzését is jelenti,  
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− értékelés, melynek során kialakul egy helyzetkép és 
lehetővé válik a szükséges korrekciók kijelölése és 
megvalósítása.  

Intézményünk az általános szakmai-pedagógiai tevékenysé-
gen belül az alábbiakat tartja a mentortól elvárt legfontosabb 
tevékenységeknek:  

− tanulmányi eredmény nyomon követése, segítségnyújtás,  
− kapcsolattartás osztályfőnökkel, szaktanárokkal,  
− kapcsolattartás ifjúságvédelmi felelőssel, védőnővel, 

pszichológussal, szükség esetén pszichiáterrel,  
− szükség szerint kapcsolatfelvétel külső intézményekkel,  
− szociális (és családi) problémák kezelése,  
− segítségnyújtás életvezetésben,  
− konfliktuskezelés,  
− tanácsadás jogi, családi, párkapcsolati kérdésekben,  
− tehetséggondozás,  
− viselkedéskultúra kialakítása,  
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− toleranciára nevelés,  
− karitativitás.  

A mentorok kiválasztásánál a vezetőség olyan embereket 
keresett, akiket a magas teljesítményszükséglet, belső moti-
váció, elhivatottság és ambíció jellemzett; akik képesek 

nagy energiákat mozgósítani céljaik elérése érdekében; ki-

tartóak, szívósak, az akadályok elől nem hátrálnak meg. A 
mentornak továbbá példát kell mutatnia tanulója számára a 
folyamatos, személyes és szakmai megújulásra, ezért a 
mentális és fizikai erőnlét fenntartásának, illetve megújításá-
nak képessége is fontos szempont volt. 

Nagy feladat hárul a mentorra a célok kiválasztásában is, 
hiszen ha rosszul dönt, ha a kevésbé lényeges feladatokra 
fókuszál, magát is és diákját is zsákutcákba, felesleges idő-
felhasználásra kényszeríti. Ezért a lényeglátás és szelektá-
lás képességével is rendelkezni kell a kiválasztott mentor-

Programunk ‖ Csak rajtad múlik! 



50 

 nak, mivel ha rosszul szelektálnak és a lényeges dolgokat 
mellőzik, vagy éppen ellenkezőleg – egyáltalán nem szelek-
tálnak, ennek kedvezőtlen következményei lesznek. 

A hosszú távú tervezés, az előrelátás a mentori munka 
egyik legfontosabb alapkövetelménye. Nagy veszélye, hogy 
a napi feladatok végrehajtása során úgy tűnhet, hogy a ta-
nuló segítése csupa sürgős feladat azonnali elintézéséből 
áll. Pedig ez nem így van. Különösen olyan erős személykö-
zi kapcsolatban, amikor az egyéni haladás, az eredmények 
hiánya következtében elszenvedett kudarc, a kihívásoknak 
való megfelelés igénye azt követelik a mentortól, hogy ké-
pes legyen a tanuló számára (természetesen közös meg-
egyezés alapján) hosszú távú terveket készíteni, ezzel min-
tegy biztonságot, kapaszkodót nyújtva neki.  
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A mentorban fontos, hogy működjön a társas motiváció, 
amelynek lényege, hogy azért szeretnénk mentorok lenni, 
hogy másokkal együttműködve érjünk el közös célokat. 

A mentori tevékenységre kiválasztott személynek képesnek 
kell lennie nagy mennyiségű információ feldolgozására, 
szervezésére és értelmezésére, nemcsak a tárgyi tudás, 
hanem a pedagógiai módszerek ismeretében és hatékony 
alkalmi tudásban is. Sokszor nemcsak abból a tantárgyból 
kell segíteni a diák felkészülését, ami a mentor szakterülete, 
ezért van nagy szükség a teamre, ahol a megfelelő szakem-
ber segítséget nyújt a mentortársának, aki így már képes 
lesz mentoráltjának eredményes felkészülést biztosítani. 
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A jó mentor … 

A program egyik célja, hogy a tanu-
lók új, számukra ismeretlen mód-
szerekkel fejlődjenek. Szándékosan 
használjuk ezt a szót, hogy fejlődje-
nek, hiszen ez nem arról szól kizá-
rólagosan, hogy felzárkóztatunk, 
korrepetálunk vagy felkészítünk. 
Egy pedagógus attól még nem lesz 

jó mentor, hogy kiválóan el tudja magyarázni az adott szak-
jához, szakpárához tartozó leckéket. Természetesen ez is 
elengedhetetlen, de a jó mentor legfőbb feladata a segítség-
nyújtás. A tanulóink számára sokszor egy-egy négyszem-
közti beszélgetés mindennél többet jelent. A programban 
résztvevő gyermekeink jelentős része sajnos nem rendelke-
zik nyugodt és biztos családi háttérrel, körülményekkel. 
Mindez a beszélgetésekből és az elengedhetetlen családlá-
togatásokból derül ki. 

Véleményünk és tapasztalatunk szerint kellenek olyan fog-
lalkozások is, ahol több gyerekkel együtt beszélgetünk, dol-
gozunk, tanulunk, de az esetek többségében az egyéni fog-
lalkozások a legcélszerűbbek. Sokan azt gondolják, hogy ez 
azért jó, mert minden időnket arra az egy tanulóra tudjuk 
szánni, ami részben igaz, de a legfontosabb, hogy egy 
egyéni foglalkozás alkalmával még jobban meg tudnak nyíl-
ni a mentoráltak. Minden egyes találkozásunkkor, minden 
egyéni foglalkozás alkalmával – bármi is az arra az alkalom-
ra kitűzött feladat – időt kell szakítani egy rövid beszélgetés-
re. Ezeken a gyerekek el tudják mondani ügyes-bajos dolga-
ikat, iskolai és otthoni problémáikat. 
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Nagyon fontos a mentálhigiénés foglalkozás. Itt kell megem-
lítenünk, hogy egy mentor bármilyen fejlesztési terv, vagy 
tanmenet alapján halad, van egy fontos tényező, ami bármi-
kor gátat szabhat munkamenetének: ez pedig az élet. 
Számtalan példát lehetne itt felsorolni, amikor a konkrét ta-
nulás helyett, időt kellett szentelni arra, hogy mentoráltjaink 
el tudják mondani a bánatukat, szegénységüket, otthoni ne-
hézségeiket, sokszor szenvedéseiket, de akár örömüket, 
boldogságukat is. Ezek a beszélgetések természetesen 
még közelebb hozzák egymáshoz a mentoráltat és a men-
tort. Ilyenkor bizonyos esetekben akár még barátságok is 
köttetnek, de a jó viszony és hangulat elengedhetetlen a 
mentorálás folyamatában. Az élet fogalomkörébe itt beletar-
tozik az aktuális tanulmányi helyzet, eredmény, melyet min-
dig figyelemmel kell kísérnünk. Becsúszhatott egy rossz fe-
lelet, amit közösen meg kell újra tanulnunk. Készülhetünk 
egy be nem ütemezett írásbeli számonkérésre. 

A mentorálás hatalmas felelősséggel jár. Sokan – külső 
szemlélőként – teljesen másként ítélik meg ezt a dolgot, 
de aki benne van és becsületesen csinálja, ismeri ezt az 
érzést. A diákok az életünk részévé válnak, azon gondol-
kodunk, hogy hogyan lesz nekik jobb, milyen új módszert 
találjunk ki, hogyan érjük el közösen azt, hogy…, vagy 
csak éppen mit csinál, jól érzi-e magát, szomorú-e vagy 
csak fáradt… És még számtalan példát lehetne erre emlí-
teni. A mentorálás egy pedagógus számára hatalmas ki-
hívás és hatalmas feladat, ezzel párhuzamosan viszont 
hatalmas lehetőség a fejlődésre is. Itt derül ki, hogy tény-
leg jó pedagógus-e, tud-e igazán a diákokkal azonosulni, 
át tudja-e érezni örömeiket, bánataikat. 
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A mentorrendszer m űködése: a team munka 

Már a program elindulása előtt párhuzamosan három előké-
szítő folyamat zajlott:  

− a program menetének tartalmi kimunkálása az adott, 
helyi igényekhez igazodva, 

− a személyzet (projektmenedzsment és mentorok) team-
mé alakítása, 

− a célcsoport konkrét igényeinek felmérése. 

Ily módon a team közvetlenül vált érintetté és érdekeltté a 
munkában, már a felkészülés alatt mód nyílt a munkatársak 
összekovácsolódására, közösen gondolkodó és tevékeny-
kedő stabil munkacsoport alakult ki, mivel a megvalósítók 
részt vállalva saját munkája kialakításában, teljes mértékben 
magáévá tette az intézmény céljait és gyakorlati működésé-
nek alapelveit. 

A mentori munka lényeges eleme, hogy a mentor nincs 
egyedül. Munkájában együtt kell működnie mentortársaival 
és a diákokat tanító pedagógusokkal. Együtt alkotják azt a 
teamet, melyben közösen tudják megbeszélni a segítő mun-
kával és tanítással kapcsolatos gondokat, napi, heti ügye-
ket, közös irányelveket. 

A team – röviden megfogalmazva – a minden résztvevő által 
fontosnak tartott ügy érdekében együtt tevékenykedő és 
gondolkodó szakmai csoport. A team közösen dönt, felelős-
séget vállal, az egyéneknek csoportszintű kontrollt biztosít. 
A team tagok egyéniségük, személyes felelősségük megtar-
tása mellett képesek közös döntéshozatalra, folyamatos in-
formációcserére, egymás támogatására. A megfelelő műkö-
dés érdekében az intézményben a team működését 
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szupervízor segíti – havi rendszerességgel. 

Fontos ezt az állapotot megteremteni azért is, mert a team 
„minta”. A team tagok közti kapcsolatrendszer minősége, a 
hangvétel, a rá jellemző légkör mindig meghatározza a fiata-
lok viselkedését, a személyzettel és egymással kialakuló 
kapcsolataik milyenségét. Ha a team tagok közti kapcsola-
tok őszinték, hitelesek, elfogadók és segítő beállítódásúak, 
akkor mindez jellemző lesz az egész intézmény/program 
légkörére, és ezek az értékek automatikusan megjelennek a 
fiatalok között is. 

A team tagjait természetesen titoktartási kötelezettség ter-
heli minden, az esetekkel kapcsolatos és a team ülésen el-
hangzó, személyeket érintő információk tekintetében. 
Ugyanez vonatkozik a dokumentációkra, a fiatalok adatlap-
jaira. 

A team heti rendszerességgel tartja megbeszéléseit, mindig 
ugyanazon a napon és ugyanabban az időben. 
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Pályaorientációs tevékenység 

A programban részt vevő tanulók számára havi rendszeres-
séggel lehetőséget teremtünk a továbbtanulási, szakmavá-
lasztási motivációk erősítésére. 

A pályaorientációs foglalkozásokhoz kapcsolódóan szakem-
berek, régi tanulók saját élményeinek beszámolóját rend-
szeresen biztosítani szükséges, illetve lehetőség szerint 
egyes helyi nagyobb cég/gyár meglátogatását is. 
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Együttm űködések kialakítása és fenntartása 

Széles együttműködési partnerséggel nagyban növelhető a 
program hatékonysága, regionális ismertsége, és egyben a 
tanulók lehetőségei is bővülhetnek. Az intézmények együttmű-
ködése tapasztalatcserét, egymástól tanulást szorgalmaz, ami 
valamennyi projekt és projektben résztvevő előnyére válhat. 

Mindezekből kifolyólag fontosnak tartottuk együttműködési 
megállapodást kötni: 

− közoktatási intézményekkel,  
− szociális és gyermekjóléti intézményekkel,  
− második esély típusú középiskolákkal,  
− az intézményes pedagógiai szakmai szolgáltató szektor 

szakembereivel,  
− a helyi civil szereplőkkel,  
− települési kisebbségi önkormányzatok képviselőivel,  
− pályaorientációs terepgyakorlathoz helyszínt biztosító 

szervezetekkel. 

Együttműködő partnereinkkel aktív kapcsolattartás szükséges, 
ami egy közös program és tevékenység megvalósítását jelenti. 

Különösen fontos a hasonló programokat megvalósító gimnázi-
umokkal, szakiskolákkal, szakközépiskolákkal a tapasztalatcse-
re. Ez jó alkalom a megvalósítóknak valamint a tanulóknak is 
az egymástól tanulásra, szociális kapcsolatok bővítésére. 
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Mi történt a tanévben?  

A mentorok kijelölése után megkezdődött a mentoráltak to-
borzása, kiválasztása. A gyermekek kiválasztása után a kö-
vetkező lépés az volt, hogy elbeszélgettünk a diákokkal, is-
mertettük a program céljait, a benne rejlő lehetőségeket és 
az ezzel járó kötelezettségeket.  

 A következő időszak legfontosabb feladata az volt, hogy 
felmérjük a diákok képességét és a szaktanárok értékeljék 
azokat. Minden tanuló hat nagy kompetenciaterületen lett 
felmérve:  

− matematika, 
− szövegértés, szövegalkotás,  
− ember és társadalom, 
− idegennyelv (angol, német vagy lovári), 
− Informatika, 
− természetismeret. 
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Az eredmények kiértékelése után a mentorok megkapták, 
hogy a szaktanárok véleménye alapján ki milyen területeken 
szorul fejlesztésre.  

A diákokkal egyeztettük, hogy melyik szaktanárral és mikor 
kell részt venni a foglalkozásokon, így kialakult a végleges 
közös órarendünk, amelyben heti rendszerességgel a 
mentorálás és a fejlesztés is jelen van. 

A fejlesztések heti, két heti rendszerességgel zajlottak. A fej-
lesztésekben résztvevők nagyrészt a hiányosságaikat tudják 
bepótolni vagy a korábban tanultakat rendszerezik a szakta-
nárok segítségével, illetve olyan új technikákat, ismereteket 
sajátíthatnak el egy-egy foglalkozás alkalmával, amely előse-
gíti a tanuló fejlődését, eredményességét az adott területen. 

Következő lépésként az akkori tanulmányi helyzetüket értékel-
tük ki közösen a gyerekeknek, megbeszéltük a legfontosabb 
teendőket és egy új célt jelöltünk ki közösen, amelyért küzde-
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 nünk kell az elkövetkezendő időszakban. A hosszabb tanítási 
szünetek idejére sem szabad a diákokat úgy elengedni, hogy 
valamilyen kisebb-nagyobb munkát, feladatot ne kapjanak.  

Időközben következtek a negyedéves vizsgák, melyek megmu-
tatták, hogy a tanulók, hogyan fejlődnek, egyáltalán fejlődnek-e, 
bepótolták-e a teljes hiányosságaikat, lesz-e szükség egy újabb 
periódusra. Ezekre a kérdésekre kaptunk válaszokat.  

Az eredmények alapján egyeseknek picit átalakult az 
„órarendje” más, vagy kevesebb foglalkozásokon kellett 
részt vennie. Nem volt szabad megfeledkeznünk időközben 
a gimnáziumi tanulmányaikról sem, elérkezett az első félév 
zárásának az ideje az utolsó pillanatokban, egy-egy fontos 
„jegymentő” feleletre, kisbeszámolóra is felkészültünk. 

Következő feladatunk az volt, hogy időt szántunk egy utolsó be-
szélgetésre, egyeztetésre, a továbbtanulásról, és az érettségire 
való jelentkezésekről foglaltuk össze a legfontosabbakat. Egyez-
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tetés a pontos sorrendről, a szükséges papírok, dokumentációk 
rendszerezése, begyűjtése, sokszorosítása, hitelesítése.  

Mindig időt kell szakítani a tanulók személyes, aktuális prob-
lémáinak, gondjainak megbeszélésére. A programban részt-
vevő diákok legnagyobb részének egy dologra van igazán 
szüksége, szeretetre, megértésre. Bizonyos időközönként 
így beiktattunk egy nagy és hosszú beszélgetést, amikor fel 
tudtuk térképezni a gyerekek lelki világát. Rendszeresen 
időt szenteltünk különböző műveltségi és IQ tesztek megol-
dására is. Ezek nagyon nagy mértékben hozzájárulhatnak a 
tanulók fejlődéséhez, motiválásához is.  

A tavaszi szünetre újabb munkákat, feladatokat kaptak tanít-
ványaink, majd miután visszaérkeztek a pihenőről, a végzős 
diákoknál már a várható év végi eredményeket boncolgattuk. 
Mindent megtettünk, hogy az utolsó éves bizonyítványuk mi-
nél szebben nézzen ki. Innentől már nagyon kevés idő ma-
radt, bár ezalatt számos igen jelentős esemény várt még ránk. 
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 A végzős mentoráltak számára április utolsó napján eljött a 
várva várt nagy esemény, a ballagás. A diákok büszkén álltak 
a sorban, mégis vegyes érzésekkel voltak tele. Elvégezték a 
középiskolát, az érettségi kapujába léphettek, ám elveszítet-
tek, egy olyan közösséget, amely mindig féltette, óvta őket!  

Ezt követően hétfőn, 2014. május 5-én elkezdődött az írás-
beli érettségik sorozata. Folyamatosan bíztattuk a diákjain-
kat, hogy ne ijedjenek meg, koncentráljanak, adjanak bele 
mindent, amit az eltelt években tanultak, elsajátítottak.  

Az írásbeli érettségi vizsgák lezárása után a mentoráltakkal 
összegeztük az elmúlt hét tapasztalatait, internet segítségé-
vel megnéztük az írásbeli érettségi vizsgák hivatalos 
megoldókulcsait, és összevetettük a tanulók által elmondot-
takkal. Ezek alapján a továbbtanulni szándékozókkal össze-
állítottunk egy várható pont és eredménylistát is. 
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Az érettségi szóbeli vizsgájára készülve a diákokkal olyan 
kommunikációs feladatokat oldottunk meg, melyek elősegítik 
az eredményesebb szóbeli érettségi eredményeket. Egyez-
tettük a nyitóértekezlet időpontját, megbeszéltük mikorra kell 
érkezni, hogyan is fog zajlani a szóbeli érettségi vizsga. 

A szóbeli vizsgák befejeztével minden mentor büszkén néz-
te, ahogy a tanulók átvehették az érettségi bizonyítványt.  

A mentoráltaknak a program keretén belül lehetőségük volt 
ECDL Start vizsgára készülni, így IKT fejlesztéseken vettek 
részt. Az érettségi szóbeli vizsgák időszakában kaptuk a jó 
hírt is, hogy 12 diáknak sikerült az ECDL Start vizsgája. 

A diákok nagy része anyanyelvi szinten beszéli a lovári 
nyelvet. A projekt keretein belül lehetőség volt az idegen 
nyelv fejlesztésére és kapcsolódó nyelvvizsga megszer-
zésére.  A nyelvvizsga (írásbeli – szóbeli) szintén ebben 
az időszakban zajlott. 
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 Nyáron kaptuk a jó hírt, hogy az 5 fő nyelvvizsgára jelentke-
zett tanulóból 4 főnek sikerült a középfokú B2 típusú komp-
lex nyelvvizsgát megszerezni. 

A nyár folyamán is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a 
diákokkal. Így a nyári „Mentor tábor” sem maradhatott el, 
melyet intézményünk felsődobszai üdülőjében szervez-
tünk meg. Ez a helyszín – a korábbi évek tapasztalatai 
alapján – jó lehetőséget adott arra, hogy mentorok és 
mentoráltak két hetet közösen töltsenek el, fejlődjenek, 
tanuljanak és szórakozzanak. 

A tábor tapasztalatairól bővebben beszámolunk a követ-
kező fejezetben. 
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A tanév rendezvényei  

A tanév során számos programot szerveztünk. Ezek között 
voltak olyanok, amelyeken csak a projektben résztvevők – 
mentorok, mentoráltak és partnerek – vettek részt, és termé-
szetesen voltak olyanok is, amelyeket már évek óta meg-
szervezünk, amelyek már hagyománnyal rendelkeznek a 
Dankóban. 
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 Mikulás nap 

Rendezvényeinket a már hagyományos mikulásnapi vigas-
sággal kezdtük. Mikulás nap reggelén a diákok az első né-
hány órát osztályfőnökükkel töltötték, majd szokásukhoz 
híven várták a Mikulást az osztálytermeikben és minden ta-
nuló átvehette mikulás csomagját. Jó volt látni, hogy a nagy 
gimnazista gyermekeink úgy várták a mikulást és az általa 
adott csomagot, mintha kisiskolások lennének. Nagyon jó 
hangulatban telt el ez a nap: a csomagok mellett a közös 
zenélés, a játékos feladatok is szerepet kaptak. 
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Mindenki karácsonya  

A 2013-as év utolsó eseménye volt a hagyományos Minden-
ki karácsonya rendezvény, ami az évek folyamán iskolánk 
nagyméretű rendezvényévé nőtte ki önmagát. A falu köz-
pontjában hatalmas kirakodóvásárral, rengeteg programmal, 
fellépővel búcsúztattuk a tanév 2013-as periódusát.  

Ez a nap különösen fontos szerepet tölt be iskolánk életé-
ben, mert ilyenkor a szülők is aktívan részt vesznek a prog-
ramokon. Aktív szervező munkájuknak és nagyarányú rész-
vételüknek köszönhetően kellemes, élményekben gazdag 
napot tölthettünk együtt meghitt hangulatban.  

Erre az alkalomra az osztályok minden évben új különleges-
séggel készülnek: vannak, akik kemencében sült friss ke-
nyérlángost árulnak, mások grillen sült virslit, hot-dogot. 
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 Vannak, akik kis ajándékokkal készülnek, míg mások süte-
ményeket hoznak és persze olyanok is akadnak, akik mű-
sorral, zenei előadással szórakoztatják a nagyszámú közön-
séget – így véve ki részüket a nap sikeréből. A készülődés, 
árusítás jó közösségépítő program, és munkamegosztásra 
is készteti tanítványainkat.  

A nap zárásaként ez alkalommal is boldogan álltunk a nagy 
karácsonyfa alatt és mindenki átvehette a hatalmas, neki 
járó csomagot.  

Az iskola karácsonyfáját közösen díszítettük fel, melyet a 
tanulók nagyon élveztek. A díszek felhelyezése közben min-
denki forralt teát, süteményt és szaloncukrot fogyasztott, 
melyek még jobban meghozták a diákok számára a kará-
csonyi hangulatot. 
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 Felvételi tájékoztató 

Egy új program is megjelent az iskola életében, amit ebben 
a tanévben projektünk keretében – együttműködő partnere-
ink közreműködésével – vezettünk be.  

A 2014. február 6-án tartott tájékoztatót diákjaink és a kolle-
gák is nagyra értékelték, és reményeink szerint a jövőben is 
megrendezésre kerül.  

Az Evangélikus Roma Szakkollégiumból, a Debreceni Egye-
tem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karáról és a Ma-
gyar Honvédségtől érkezett előadó. 

A rendezvényt Almási Lászlóné – mindenki Kati mamája – 
nyitotta meg néhány szívmelengető mondattal, majd meg-
kezdődtek az előadások. 

Az előadások sorát az Evangélikus Roma Szakkollégium intéz-
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ményvezetője – Molnár Erzsébet – indította. 

A következő előadást – melyet Hovánszki Jánosné dr. tartott 
– nagy érdeklődéssel vártuk, hiszen több tanulónk is a Deb-
receni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógus Karára kíván 
jelentkezni roma nemzetiségi óvodapedagógus szakra.  

Ezek után a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság tájékoztatóját hallgattuk meg. 
Az iskolánkban is tanító, mindenki által jól ismert Almási 
László őrnagy és a nyíregyházi toborzók nagyon sok tanuló 
számára hasznos információval szolgáltak és kedvet adtak 
a későbbi jelentkezéshez is. Végül Almási Katalin igazgató-
nő buzdító beszéde zárta programunkat. 

Úgy gondoljuk, a fentiekből is jól látható, hogy igen értékes és 
hangulatos délutánt zárhattunk, amelyet feltétlenül érdemes a 
későbbiekben felvenni iskolánk állandó programjai közé. 

Csak rajtad múlik! ‖ Programunk 
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 Mozielőadás megtekintése 

Március 19-én moziban voltunk Nyíregyházán, ahol a 300 
második része: A birodalom hajnala című filmet néztük meg. 
Sikerült egy olyan alkotást megtekintenünk, amely új, érde-
kes, de egyben jelentős történelmi háttérrel rendelkezik, így 
mindenki picit tanulhatott is belőle a szórakozás mellett. 

Programunk ‖ Csak rajtad múlik! 
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Nyári táborozás Fels ődobszán 

A mentoráltak nagy örömére két hetes táborozáson vehettek 
részt Felsődobszán.  

A programok nagyon változatosak voltak, délelőttönként 
„Játékosan tanulunk” címmel szerveztünk a diákoknak vetél-
kedőket a különböző tantárgyakhoz kapcsolódóan. A napok 
reggeli tornával indultak, majd a reggeli után kezdődtek a 
foglalkozások. Ebéd után csendes pihenőt tartottunk, ami 
után sportvetélkedőket rendeztünk, volt játékos sorverseny, 

Csak rajtad múlik! ‖ Programunk 
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 foci-, ping-pong bajnokság és vizes versengés. Szerencsére 
szép időnk volt, így kirándulásra és strandolásra is volt lehe-
tőségünk. Jártunk Sárospatakon, ahol a várlátogatást köve-
tően lubickoltunk egyet a strandon. Nagy élmény volt a sáto-
raljaújhelyi Kalandpark, ott boboztunk és libegővel felmen-
tünk a hegycsúcsra, ahonnan az egész Zempléni-hegység 
gyönyörű látványa tárult elénk. Meredek út vezetett a Me-
gyer-hegyi tengerszemhez, ahol csodálatos panoráma foga-
dott bennünket: ez megérte a fáradtságot. A miskolctapolcai 
Barlangfürdőben kipihenhettük a hegymászás fáradalmait.  

Összegezve, élményekkel teli, tartalmas és csodálatos két 
hétben volt mindenkinek része. 

Programunk ‖ Csak rajtad múlik! 
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Honnan - hová? 

A projekt végrehajtása során természetesen fő célkitűzésünk 
az, hogy tanítványainkat támogassuk céljaik elérésében, boldo-
gulásuk elősegítésében, amely eredményességét a vállalt – és 
korábban már ismertetett – indikátorok teljesítése mutatja. Első 
tanévünk eredményeit is ezen indikátorok mentén tekintjük át. 

Vállalásaink teljesülése a 2013/2014-es tanévben 

Mutató neve 
Vállalt 
érték 

A programban beiskolázásra  
kerülő tanulók száma  58 

Digitális kompetenciafejlesztésben  
résztvevő tanulók száma  18 

Lemorzsolódók száma 
legfeljebb 11 
A célcsoport tagjai közül  
végzettséget, képzettséget  
szerzők száma  

47 

Aktív együttműködésekbe bevont  
partnerek száma  5 

Iskolán kívüli programok száma  5 

Teljesített 
érték 

58 

12 

0 

29 

15 

3 

Csak rajtad múlik! ‖ Programunk 
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 A projekt célja, hogy a célcsoport tagjai – 58 tanuló a hat 
fejlesztési csoportban (szövegértés, idegen nyelv, ember és 
társadalom, matematika, információs és kommunikációs 
technológiák, természetismeret) – a program lezárását köve-
tően olyan középfokú képzettséggel rendelkezzenek, amely 
növeli munkapiacra lépésük, foglalkoztatásuk esélyeit. 

A célcsoportot – tekintettel az Nkt. 45. § (3) bekezdésére, 
60. §-ára és 97. § (1) bekezdésére – a tankötelezettségi ko-
ron túli tanulók, fiatalok, továbbá a program megvalósításá-
ban résztvevő pedagógusok alkotják. 

A programba beiskolázásra kerülő tanulók száma 58, amely 
az első tanévben nem változott. A célcsoport tagjai közül 
végzettséget szerzők száma a 2013/2014-es tanében 29 fő 
(61,7%). A programban lemorzsolódás nem történt. A prog-
ramban részt vevő tanulók 34,48 %-a roma származású. 

Programunk ‖ Csak rajtad múlik! 
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Ebben a tanévben a digitális kompetencia fejlesztése történt 
meg: ECDL képzés (Start, 7 modul, Advanced), IKT alaptan-
folyam, Digitális esélyegyenlőség - e-kormányzati szolgálta-
tások, e-ügyintézés. A digitális kompetenciafejlesztésben 
résztvevő tanulók közül 12 fő teljesítette a követelményeket. 

Az aktív együttműködésekbe bevont partnerek száma a 
program indulásakor 5 volt, mely a tanév végére 15-re növe-
kedett. Igyekszünk más szervezetekkel széleskörű kapcso-
latot kiépíteni a program sikeres megvalósítása érdekében. 
A bevont partnerek többnyire oktatási-nevelési intézmények, 
főiskolák, egyetemek, valamint cigány nemzetiségi önkor-
mányzatok. A korábbi és a tanév folyamán bevont együtt-
működő partnerekkel közös programot szerveztünk meg 
(felvételi nap). 

Csak rajtad múlik! ‖ Programunk 
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 A projekt során 12 tanórán kívüli kulturális szabadidős prog-
ram lebonyolítását vállaltuk. Az iskolán kívüli programok in-
dikátor száma 5 volt. Az első tanévben összesen 6 – a ko-
rábbiakban már részletesen ismertetett – rendezvényt való-
sítottunk meg, amelyekből 3 az iskolán kívül került lebonyo-
lításra. A vállalt programok mellett heti rendszerességgel 
tanórán kívüli tevékenységeket is szerveztünk a program-
ban résztvevő tanulók számára. 

Programunk ‖ Csak rajtad múlik! 
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A tanévben egyéni tanulói igényekre 
reagáló, újszerű tanulási útvonalat 
biztosító gyakorlatot valósítottunk 
meg, melynek során „rugalmasan” 
vizsgáztattunk és a félévenként szö-
vegesen értékeltük a programban 
résztvevő fiatalokat. 

Idegen nyelv (angol, lovári) fejlesztését 
is végeztük. Nagy örömünkre a prog-
ramban résztvevő tanulók közül 4 fő 
lovári középfokú nyelvvizsgát szerzett. 

A pedagógiai munkát támogató szolgáltatásokat is nyújtot-
tunk, úgymint mentorrendszer működtetése, személyköz-
pontú pedagógiai módszer alkalmazása, valamint intézmé-
nyen kívüli kapcsolattartás (pl. családlátogatás, kihelyezett 
szülői értekezlet). 

Csak rajtad múlik! ‖ Programunk 
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 A mentorok és a fejlesztő pedagógusok – a projektmenedzs-
ment irányítása mellett – havonta legalább egy alkalommal 
esetkezelő megbeszéléseket tartottak. Emellett folyamato-
san történt a program menetének, feladatainak, felmerült 
problémáinak megbeszélése. 

A program első szakmai vezetője nem tudta tovább vállalni 
a feladatokat, így 2014. január 1-től új szakmai vezetőt bíz-
tunk meg a feladatok ellátásával. A bevont 12 szakmai meg-
valósító közül kettő fő szintén jelezte, hogy nem tudja to-
vább vállalni a mentori feladatokat, így 2014. január 1-től új 
mentorokat vontunk be a pályázat megvalósításába.  A sze-
mélycserék zökkenőmentesen megtörténtek. 

A kitűzött célok eléréséhez a projektmenedzsment tagjai, a fejlesz-
tő pedagógusok, a mentorok, a bevont külső együttműködő part-
nerek és a bevont diákok, továbbá az intézmény valamennyi dol-
gozója folyamatosan teszik a dolgukat, végzik mindazon feladato-
kat, amik segítségével a sikeres végrehajtás nem marad el. 

Programunk ‖ Csak rajtad múlik! 



Kiadja a Dankó Pista  
Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola,  

Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium  
és Alapfokú Művészeti Iskola 

4235 Biri, Mező utca 21. 
Felelős kiadó: Almási Katalin igazgató  

 
Borítóterv, arculat és nyomdai előkészítés:  

Zúgó Reklám Bt. 
 

Nyomta és kötötte: 
Kapitális Nyomda, 

4032 Debrecen, Balmazújvárosi út 2. 
Felelős vezető: 

Ifj. Kapusi József 
ügyvezető 

 
Készült 325 példányban 




