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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 „Tanulással a jövőért!” 
című pályázatának megvalósítását bemutató 
2. kiadványunk megjelenése alkalmából. 

Célunk az, hogy bemutassuk intézményünket, 
valamint a pályázat megvalósítását az intéz-

mény tanulói, különösen a mentoráltak szemszögéből. Kiadvá-
nyunkban  – természetesen a teljesség igénye nélkül – a 
2014/2015-ös tanév eredményeit, eseményeit állítjuk fókuszba. 

Programunk alapvető célja, hogy iskolánk hátrányos és halmo-
zottan hátrányos helyzetű tanulói minél nagyobb számban 
szerezzék meg a középfokú végzettséget, továbbá a felsőok-
tatásba, a felsőfokú szakképzettség megszerzéséhez vezető 
út megerősítése.  

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 Pista rövid élete során több mint félezer dallamot, 
nótát komponált, melyek a magyar nóta történetének egyik 
legnagyobb alakjává tették. A Dankó-nóta jelentősége túl-
mutat önmagán, hisz oly korban történt mindez, amelyben a 
magyarságunk 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-

Szerintük ‖ 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 Lajos közbenjá-
rására pedig szobrot is emeltek neki a szegedi Tisza-parton, 
egykori kedves kávéháza előtt.  

A Dankó ‖ Szerintük   
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Iskolánk küldetésnyilatkozata 

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

általános iskolából, és még többen van-
nak 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. 

Iskolánk tantestülete hisz abban, hogy a társadalmi integráció 
megteremtésének és erősítésének egyik valós és hathatós 
eszköze az oktatás-nevelés, amelynek kiemelt szerepét a kö-
zépfokú oktatás általánossá tétele megerősítette, ugyanakkor 
olyan problémahalmazt hozott felszínre, melyet az iskolák je-
lentős része nem képes kezelni. 

Pedagógiai programunk megvalósításával célunk egy olyan 

Szerintük ‖ A Dankó 



9 

intézményrendszer és hálózat megvalósítása, amely képes a 
térségben élő, halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban 
roma származású gyermekek, fiatalok társadalomba való be-
illeszkedésének elősegítésére, esélyegyenlőségének növelé-
sére, hátrányos helyzetük csökkentésére. Az előítéletek, és a 
kirekesztés elleni küzdelem mellett célunk a másság elfoga-
dása, 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. 

Legfontosabb céljaink: 

− az évfolyamok közötti átjárhatóság, 
− a kapcsolattartás biztosítása, 
− a kommunikációs képesség fejlesztése, 
− a csapatépítés, 
− a közösségi szellem megerősítése, 
− az ismeretek közös alkalmazása, 
− az új ismeretek megszerzése, 
− a játszva tanulás, 
− tolerancia egymással szemben, 
− az ismeretek hétköznapi alkalmazása. 

A Dankó ‖ Szerintük   
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 Olyan iskolát szeretnénk, amely tanulóit képességeik maxi-
mumáig juttatja el, szem előtt tartva a tehetséggondozást és 
a hátrányok kompenzációját; amely lehetővé teszi a tanulók 
érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő 
továbbtanulást. Felkészíti tanítványait az európai uniós elvá-
rásokra, mindemellett gyermekközpontú és partnerközpontú 
intézmény. Megfelelő önismerettel, önbecsüléssel bíró, em-
beri kapcsolatteremtésre képes, nyitott személyiségeket ké-
pez, s ahol a munkatársak jól együttműködnek, megfelelő, 
kollegiális kapcsolatban állnak egymással. Olyan iskolát 
szeretnénk, melyet a szülők megbecsülése továbbra is 
övez, s amely saját arculattal rendelkezik, nyitott a változá-
sokra, elismerésre méltó nevelő-oktató munkát végez.  

Szerintük ‖ 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 ‖ Szerintük   
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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-

Szerintük ‖ A Dankó 



13 

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 ‖ Szerintük   
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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. 

Szerintük ‖ A Dankó 
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Tanulással a jöv őért! 

Az Új Széchenyi Terv keretében 
megjelent „Továbbtanulást erősítő 
kezdeményezések támogatása” 
című pályázati konstrukció célja 
hozzájárulni a középiskolai lemor-
zsolódás csökkentéséhez, a hátrá-
nyos helyzetű középiskolai tanulók 
középfokú végzettségének meg-
szerzéséhez, ezáltal segítve elő a 
tanulók felsőoktatási képzésbe való 
bejutását.  

A „Tanulással a jövőért!” projekt az 
operatív programban meghatározott célokkal megegyező és 
azon túlmutató, az iskola környezetéhez és a munkaerőpiac 
igényeihez igazított célokat fogalmaz meg. 

Projektünk rövid távú célja, hogy az abban résztvevő diákok 
a képzés lezárását követően olyan középfokú végzettséggel 
rendelkezzenek, amellyel növelik munkaerőpiacra lépésük, 
foglalkoztatásuk esélyeit. Hosszú távú célunk, hogy a hátrá-
nyos helyzetű tanulók a tankötelezettség megszűnésével ne 
legyenek iskolaelhagyók, ezáltal az alacsony iskolai végzett-
séggel rendelkezők száma csökkenjen. 

Programunk ‖ Szerintük   
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 Célunk továbbá: 

− az alkalmazott, használható 
alapkészségek kialakítása, 
fejlesztése, 

− hatékony tanulási módsze-
rek és lehetőségek megis-
mertetése, 

− a kapcsolati tőke biztosítása, 
− és a jövőtervezés. 

A célok elérésében, a program 
során újszerű pedagógiai 
módszereket és tanulásszervezési eljárásokat alkalmazunk, 
úgymint: 

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

A helyi problémák és a fejlesztési igények 

Sok fiatal a tankötelezettségi kor vé-
ge előtt kimarad az általános iskolá-
ból, és még többen vannak olyanok, 
akik a tankötelezettségük lejártával 
szakképzettség nélkül a munkaerőpi-
acon nem, vagy csak igen nehezen 
értékesíthető képzettséggel kerülnek 
ki az iskolarendszerből. A kimaradá-
suk és az alacsony képzettségük el-

Szerintük ‖ Programunk 
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sősorban hátrányos szociális körülményeikből adódnak. Ez a 
hátrányos, sokszor halmozottan hátrányos helyzet a képzet-
lenség és az alacsony fokú iskolázottság következtében to-
vább romlik, és ez mind az egyént, mind a családot tragikus 
élethelyzetekbe kényszeríti. 

Az iskola székhelye Biri, egy 
alig 1200 lelkes kistelepülés, 
ahol roma család nem él. A 
környező településeken, na-
gyobb városokban azonban 
jelentős számban élnek, több-
ségük hátrányos vagy halmo-

zottan hátrányos helyzetben, 
iskolai végzettség, képzettség és 

nagyarányban munka nélkül. A tér-
ségben van olyan település, ahol a 

hátrányos, halmozottan hátrányos hely-
zetű lakosság aránya több mint 70%. Az intézményen be-
lül is ez az arány hozzávetőlegesen azonos. 

Az iskola, az iskolabuszon kívül, minden, a gyermekek 
testi – szellemi fejlődését elősegítő egyéb szolgáltatást 
igyekszik az iskolába hozni és ott biztosítani (pl.: ápo-
lónő állandó jelenléte az iskolában, gyógypedagó-
gus, szociálpedagógus alkalmazása; tánctanár jár ki 
az iskolába, utazó logopédus stb.). Intézményünk-
nek együttműködési megállapodása van a gyerme-
kek lakóhelye szerinti kisebbségi önkormányzatok-
kal, de ezen túlmenően a Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Karának Neveléstudomá-
nyi Intézetével is. Ezek a kapcsolatok élőek, de 

Programunk ‖ Szerintük   



18 

 a szülők nem, vagy csak részben érzékelik őket. A program 
során olyan eseményeket (előadások, közösségi alkalmak) 
kívánunk szervezni, amelyek egy része az iskola éves munka-
terveiben szerepel és ezekkel bővíthető, vagy tematikusan, 
korábbi kísérletek alapján újratervezhető. 

A projekt célcsoportja 

A pályázat célcsoportja a gimnáziumba, mint középfokú köz-
oktatási intézmény 9-13. évfolyamába járó olyan tanulók, akik: 

− hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek, vagy 
− gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási for-

máiban élnek, vagy 
− a települési önkormányzat jegyzője védelembe vett. 

E csoportokon belül is kiemelt figyelemmel vagyunk azokra 
a diákjainkra, akik – önkéntes nyilatkozat alapján – roma 
származásúak.
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Mindezek alapján projektünkbe olyan diákokat vontunk be, akik 
a 2013/2014-es tanévben 11. és 12. évfolyamos tanulók és 

− hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek, 
− tanulmányi eredményeik romlásának hátterében életko-

ri sajátosságokon (pl.: serdülő kor lázadása) túl,  
− az életkörülményeiben történő változás, vagy  
− támogató családi háttér hiánya, vagy  egyéb ok áll; 
− terveik, elképzeléseik vannak a jövőről és motiválhatóak. 

A bevont tanulók szüleivel az intézmény meglévő gyakorla-
tához igazodóan a hagyományos kapcsolattartási formákon 
túl (fogadóóra, szülői értekezlet, tájékoztatás)  

− rendszeres telefonos hírláncon keresztül, 
− családlátogatások alkalmával, 
− kihelyezett települési szülői értekezleten, 
− közösségi programokon, 
− továbbtanulással kapcsolatos rendezvényeken, előadásokon, 
− az egyéni fejlődésről szóló tájékoztatások alkalmával  

tartják a mentorok a kapcsolatot. 
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Vállalásaink indikátorokként felsorolva 

Mutató neve 
Vállalt 
érték 

A projektbe bevont tanulók  száma 36 

Aktívan bevont együttm űködő partnerek   
száma 3 

A projektbe bevont tanulók száma, akiknek ta-
nulmányi eredménye javult  a továbbtanulás-
ban kulcsfontosságú tantárgyak körében 

29 

A projektbe bevont tanulók száma, akik évfo-
lyamismétlés nélkül haladnak  tovább 29 
A projektbe bevont tanulók száma, akiknek 
igazolt és igazolatlan mulasztása  egy tanév-
ben nem haladja meg a 250 órát 

35 

A projektbe bevont 11., 12., 13. évfolyamos 
tanulók közül végzettséget szerz ők száma 15 

A projektbe bevont tanulók közül felsőoktatás-
ba jelentkez ők száma 15 

A projekt keretében megtartott közösségépít ő 
programok  száma 26 
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 Cselekvési tervünk 

A projekt kötelező és választható elemei 4 nagy tevékeny-
ség körforgásából áll össze, melyet a folyamatos visszacsa-
tolás kapcsol egybe. 

A tanulók bevonása a projektbe 

A Dankó Pista iskola meglévő pedagógiai rendszerében, az 
alkalmazott IPR során ismeri azokat a tanulókat, akik tovább-
tanulása, egyéni ütemhez igazítottan növeli az életesélyeit. 

Az elmúlt években, az iskola már kialakította azt az oktatási-
nevelési hálót, amellyel próbált ezeknek a fiataloknak segí-
teni. Biztosítja az egyéni haladási ütemet, a közvetlen kap-
csolattartást, a családlátogatást, az eltérő vizsgarendet stb. 
Több fiatal él is a lehetőségekkel. A meglévő szoros telepü-
lési, családi és szervezeti kapcsolati rendszeren keresztül 
mindazok a fiatalok, akik szeretnének továbbtanulni, a szak-
mai megvalósítók által egyeztetett tervezett lista, majd a 
szülői beleegyezések és a tanulói szerződések megkötése 
után kerültek be a programba. 
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A programba a roma származású tanulók bevonása az in-
tézmény működési gyakorlatából adódóan nem igényelt 
más formát és eszközt. Az iskola ismeri a tanulókat, szülei-
ket, családjaikat. A rendszeres családlátogatások és a helyi 
kisebbségi önkormányzatok közreműködésének segítségé-
vel be tudtuk vonni őket a projektbe.  

A projekt megvalósulása során ugyanakkor kockázatot hor-
doz magában a gyerekek kitartása, a motiváltság, az elköte-
lezettség megléte vagy épp hiánya. Épp ezért folyamatosan 
kapcsolattartást tartunk fenn: telefonon a szülőkkel, a tele-
pülési cigány kisebbségi önkormányzatokkal, gyermekvédel-
mi hatóságokkal; míg diákjainkkal személyesen, valamint 
telefonon és a közösségi médián keresztül. 

A tanulók a személyes elbeszélgetést és a bemeneti mérést 
követően kerültek be a programba. A személyes elbeszélge-
tés a fiatalok motivációját vizsgálta. Ezt követően szövegér-
tés, szövegalkotás; matematika; IKT; történelem és társada-
lomismeret; idegen nyelv (angol nyelv, német nyelv, lovári 
nyelv) és természetismeret tantárgyakból készült bemeneti 
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 mérési lap, amely a szándék, a motiváció vizsgálatával 
együtt készülő kiértékeléssel vált az egyéni fejlesztési terv 
alapjává. 

Tanítás-tanulás a köznevelési törvény biztosította keretek 
között, az egyéni szükségleteket, igényeket figyelembe véve.  

A programba bekerült tanulók – a hagyományos tanórák 
mellett – egyéni fejlesztési tervben meghatározott külön fej-
lesztésben is részesültek, részesülnek. Az egyéni fejlesztési 
tervben tanulónként legfeljebb három kompetencia-területet 
(esetleg részképességet) határoztunk meg, amelyeket külön 
– csoportos és egyéni foglalkozások keretében – fejlesztünk. 
A munka nyomon követésére egyéni haladási naplót alkal-
mazunk. A tanulási folyamat menete az érintett fiatal számá-
ra személyre szabott, ahol a haladási ütem reagál a fiatal 
életkörülményeiben történő változásokra, melynek alapja a 
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célok közös meghatározása: az egyéni fejlesztési tervet 
ugyan a mentor készíti el, de maximálisan figyelembe veszi 
a tanuló igényeit, véleményét és együttműködik a tanuló ta-
náraival is.  

A fejlesztési terv konkrét célokat, illetve a célokhoz segítő 
lépéseket fogalmaz meg, amelyet háromhavonta felülvizs-
gálunk, aktualizálunk. Ez a dokumentum folyamatosan hoz-
záférhető a tanuló, valamint az őt tanítók, vizsgáztatók és a 
szülők számára is. Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza az 
érettségi vagy egyéb záróvizsga tervezett időpontját, mely 
alapján tervezhető a tanmenet. 

Családlátogatás 

Az iskola szülőkkel történő kapcsolattartásának elemi eszkö-
ze. A tanulók különböző települések, hátrányos helyzetű csa-
ládjainak gyermekei, akiket az iskolabusz szállít minden nap 
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 az iskolába és visz haza. A szülőket az anyagi helyzet és az 
eltérő településeken történő élet miatt nehéz lenne egy-egy 
osztály szintjén az iskolában összehívni – nem jönnének el – 
a Dankó ezért gyakran tart „kihelyezett szülői értekezletet” is. 
Ezek során egy-egy településen helyszínt bérel intézményünk 
és azok az osztályfőnökök és szaktanárok, akik onnan járó 
diákokat tanítanak, kimennek a településre, ott tartanak szülői 
értekezletet, fogadóórát stb. Az egyeztetésben, a szülők érte-
sítésében a helyi cigány kisebbségi önkormányzat segít. A 
családlátogatások legalább kéthavi szintűek, melyet kihelye-
zett települési szülői értekezletek egészítenek ki.  

A családlátogatások, települési szülői értekezletek eredmé-
nye, hogy folyamatos, pontos információval rendelkezünk a 
tanulót közvetlenül befolyásoló tényezőkről (ha nincs család-
ja és hova hazamenni, az is információ); továbbá a „fontos 
vagy, melletted vagyunk, támogatunk” attitűd kialakítása. 
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Tanórán kívüli programok 

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 formáláshoz, a szabadidő és annak kulturált 
eltöltésének megtanításához, a közösségépítéshez, az 
„ezekhez értek” illetve „aha” élmények kialakításához. 
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A mentor és a mentorálás  

A mentor szó és a mentorálás fogalma a 
mai magyar köznyelvben és szaknyel-

vekben egyaránt kezd meghono-
sodni. Gyakran halljuk a médiá-
ban – különösen olyan adások-
ban, amelyek valakinek a pálya-

futásáról szólnak –, hogy 
„mentorom volt x.y., akinek nagyon 

sokat köszönhetek.”  

A két fogalom a tágabb értelemben vett pedagógusképzés so-
rán is megjelenik: a gyakornoki éveit töltő kollégák beilleszkedé-
sét 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 Télemakhoszt: 
„elméleti és gyakorlati oktatásban részesíti őt hogy, hogyan kell 
egy bölcs uralkodónak viselkednie, és népét irányítania”.  
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A mentorálás számtalan definí-
ciója közül a legáltalánosabb, 
hogy a mentorálás olyan sze-
mélyre szabott gondoskodás, 
tanácsadás, vezetés, amely-
nek mind az oktatásban, mind 
a szociális munkában, mind a 
munkahelyi körülmények kö-
zött nagy szerepe lehet a tanu-
ló sikeres működésében.  

Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a mentorálás összetett, 
szerteágazó tevékenység, annak elemeit számos más sze-
rep viselője is alkalmazza, annak ellenére, hogy nincs dekla-
rált mentor szerepben.  

Az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva úgy látjuk, hogy a 
mentorálás lehetővé teszi a korai problémaészlelést, a belső 
kommunikáció javulását, a nagyobb kötődést, a teljesít-
ményjavulást, az intézményi kultúra megerősödését.  
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 Iskolánkban a mentorálás-
nak már hagyománya van. 
Intézményesített keretek 
között a Második esély gim-
náziumi programunkban 
jelent meg, de már előtte is 
alkalmaztuk. Ezt mutatja, 
hogy a program bevezeté-

sekor több pedagógus is így vélekedett: 

„Nálunk már évek óta volt mentorálási rend. Ezzel csak hi-
vatalossá tettük ezt.” 

„A mentortanárok nagy része már kezdettől fogva úgy érez-
te, hogy ezt már csinálta, és most csak hivatalossá tettük 
azáltal, hogy a projektnek megfeleljünk.” 

„Intézményünkben ezt a tevékenységet, amit most 
mentorálásnak neveznek, már évek óta végezzük. Minden-
kinek van egy-két-három olyan tanítványa, akiről azt gondol-
ja, hogy másképpen kell vele foglalkozni, mint sok más gye-
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rekkel. Az újszerűsége abban 
volt a munkának, hogy ezeket 
a feladatokat már dokumentál-
nunk is kellett.” 

A mentorrendszer a kölcsönös 
bizalmon alapul és a szemé-
lyes kötődés, egymás elfoga-
dása és tisztelete, az őszinte-
ség működteti.  

A mentorálás több diák és egy tanár szoros együttműködé-
sén alapul. Fontosnak tartottuk, hogy minden mentor csak 
annyi mentoráltat vegyen maga mellé, ahányért felelősséget 
tud vállalni, ezért döntöttünk úgy, hogy egy-egy mentor négy 
mentorálttal foglalkozhat legfeljebb. Egy tanári szobánk van, 
és ez azért fontos, mert azok a kollégák, akik nem vesznek 
részt ebben a programban, a mentorok beszélgetése kap-
csán tapasztalatokat szerezhetnek, és meg tudják keresni a 
mentorokat. 
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 A mentorszerep f ő jellemz ői 

A mentor olyan személy, aki 
vezet, támogat, tudást közvetít 
és megfelelő időben a reá bí-
zottnak 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 képességeinek, motivációinak, 
tudásának, tempójának megismerésére, hiszen a közös 
munka tartalma, módszerei, a tanulás tempója ezen múlik, 
ettől lesz az egyénhez igazított.  

A mentor alapvető, legfontosabb funkciója tehát az iskolá-
ban a fiatal támogatása, életének figyelemmel kísérése. 
Fontos a napi kapcsolattartás, hogy a mentor ismerje a fiatal 
életmódját, élethelyzetét, időbeosztását, aktuális problémáit. 
Egyszerre lássa őt a jelenben és az iskolában eltöltött idő 

Programunk ‖ Szerintük   



32 

távlatában, ismerje jól személyi-
ségét, problémáit és annak vál-
tozásait. Fontos, hogy a mentor 
az iskolában elérhető, megtalál-
ható legyen, így a diák gondjai-
val, problémáival bármikor 
megkereshesse. A mentor a 
fiatal számára biztonságos tá-
maszt és segítséget jelent prob-
lémáinak megoldásában. Visz-
szajelzéseivel segíti a fiatal reá-
lis önértékelésének, énképének 
kialakulását.  

Programunk nem csak a résztvevő tanulók számára hasz-
nos és eredményes, hanem a pedagógusaink számára is 
szakmai megújulást jelent, akik kivétel nélkül elkötelezettjei 
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok ok-
tatásának és nevelésének. Ezt a több éves, iskolánkban el-
töltött munkaviszony is bizonyítja. Magas fokú szakirányú 
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 végzettséggel és pedagógiai 
kultúrával rendelkeznek, 
amely az alternatív pedagó-
giai módszerek ismeretére is 
kiterjed. A projektben részt-
vevő pedagógusok nyitottak 
a pedagógiai újdonságok irá-
nyában, szívesen vállalták a 
projekthez kapcsolódó to-

vábbképzésen való részvételt. Munkájukat színvonalasan és 
lelkiismeretesen végzik. Gyermekszeretők, jellemző rájuk az 
empátia és a tolerancia. Konfliktuskezelő és megoldó tech-
nikájuk több éves iskolai gyakorlat eredménye. Tanítási- és 
nevelési módszereiket a következetesség és a rugalmasság 
jellemzi. Folyamatosan odafigyelnek a fiatalok szociális és 
egzisztenciális problémáira, valamint a tanulási igény felkel-
tésére. 

A mentorszerep nehézségeit leginkább abban láttuk, hogy a 
mentor segítő, de nem barát; segítő beszélgetéseket folytat, 
de nem pszichológus; tanácsot ad, de nem szülő. Továbbá 
nem alakíthat ki függőségi, hierarchikus viszonyt a 
mentorálttal.  
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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 szokat-

lan helyzetekre; 
− alkotó képzelőereje segíti a munkában; 
− segít a tanulónak a legmegfelelőbb tanulási út megtalá-

lásában; 
− biztonságos légkört és környezetet teremt a tanulási 

folyamat megvalósításához;  
− képessé teszi a tanulót arra, hogy a segítséget elfogadja;  
− tanácsokat ad az önálló tanuláshoz; 
− segít a tanulónak abban, hogy a saját haladását érté-

kelhesse; 
− alternatív tanulási utakat, terveket kínál; 
− a tanuló kognitív és emocionális aktivitását serkenti; 
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 − érdekeltté teszi a tanulót saját fej-
lődésében, 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. szemé-
lyes fejlődési terv); 

− ösztönzi új ismeretek, nézetek 
megismerését, befogadását és 
adaptálását; 

− erősíti a tanuló problémamegol-
dó képességét; 

− serkenti a tudás alkalmazását a tanuló saját kör-
nyezetében; 

− 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 cé-
lokat 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 elfo-
gadott 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 kapcsola-
tok, koordinációk ellenőrzését is jelenti. 

− Értékelés, melynek során kialakul egy helyzetkép és 
lehetővé válik a szükséges korrekciók kijelölése és 
megvalósítása. 
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 Iskolánk az általános szakmai-pedagógiai tevékenységen 
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; 
− toleranciára nevelés; 
− karitativitás. 

A mentorok kiválasztásánál a vezetőség olyan embereket 
keresett, akiket a magas teljesítményszükséglet, belső moti-
váció, elhivatottság és ambíció jellemzett. Képesek nagy 

Programunk ‖ Szerintük   



38 

energiákat mozgósítani céljaik 
elérése érdekében. Kitartóak, 
szívósak, az akadályok elől nem 
hátrálnak meg. A mentornak 
továbbá példát kell mutatnia ta-
nulója számára a folyamatos, 
személyes és szakmai megúju-
lásra, ezért a mentális és fizikai 
erőnlét fenntartásának, illetve 
megújításának képessége is 
fontos szempont volt. 

Nagy feladat hárul a mentorra a 
célok kiválasztásában is, hiszen 
ha rosszul dönt, a kevésbé lényeges feladatokra fókuszál, 
magát is és diákját is zsákutcákba, felesleges időfelhaszná-
lásra kényszeríti. Ezért a lényeglátás és szelektálás képes-
ségével is rendelkezni kell a kiválasztott mentornak, mivel 
ha rosszul szelektálnak és a lényeges dolgokat mellőzik, 
vagy éppen ellenkezőleg – egyáltalán nem szelektálnak, 
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 tanuló segítése csupa sürgős feladat azonnali el-
intézéséből áll. Pedig ez nem így van. Különösen olyan 
erős személyközi kapcsolatban, amikor az egyéni ha-
ladás, az eredmények hiánya következtében elszenve-
dett kudarc, a kihívásoknak való megfelelés igénye azt 
követelik a mentortól, hogy képes legyen a tanuló számá-
ra (természetesen közös megegyezés alapján) hosszú 
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 távú terveket készíteni, ezzel mintegy biztonságot, ka-
paszkodót nyújtva neki. 

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 tanulók új, számukra ismeret-
len módszerekkel fejlődjenek. Szándékosan használjuk ezt 
a szót, hogy fejlődjenek, hiszen ez nem arról szól kizáróla-
gosan, hogy felzárkóztatunk, korrepetálunk vagy felkészí-
tünk. Egy pedagógus attól még nem lesz jó mentor, hogy 
kiválóan el tudja magyarázni az adott szakjához, szakpárá-
hoz tartozó leckéket. Természetesen ez is elengedhetetlen, 
de a jó mentor legfőbb feladata a segítségnyújtás. A tanuló-
ink számára sokszor egy-egy négyszemközti beszélgetés 
mindennél többet jelent. A programban résztvevő gyermeke-
ink jelentős része sajnos nem rendelkezik nyugodt és biztos 
családi háttérrel, körülményekkel. Mindez a beszélgetések-
ből és az elengedhetetlen családlátogatásokból derül ki.  

A mentoroknak négy mentoráltja van. Véleményünk és ta-
pasztalatunk szerint kellenek olyan foglalkozások is, ahol 
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 több gyerekkel együtt beszélgetünk, dolgozunk, tanulunk, de 
az esetek többségében az egyéni foglalkozások a legcél-
szerűbbek. Sokan azt gondolják, hogy ez azért jó, mert min-
den időnket arra az egy tanulóra tudjuk szánni, ami részben 
igaz, de a legfontosabb, hogy egy egyéni foglalkozás alkal-
mával még jobban meg tudnak nyílni a mentoráltak. Minden 
egyes találkozásunkkor, minden egyéni foglalkozás alkalmá-
val – bármi is az arra az alkalomra kitűzött feladat – időt kell 
szakítani egy rövid beszélgetésre. Ezeken a gyerekek el 
tudják mondani ügyes-bajos dolgaikat, iskolai és otthoni 
problémáikat.  

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. 

Minden mentorált más és más. Vannak jobb és gyengébb 
képességűek, vannak, akik lustábbak, vannak, akik szorgal-
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masak, vannak humán és reál beállítottságúak. Tehát min-
den foglalkozás alkalmával fel kell készülni mindenre. Ezek 
és még sok-sok más tényező befolyásolhatja a mentorálás 
menetét. 

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 gondolkodunk, 
hogy 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 szám-
talan példát lehetne erre említeni. A mentorálás egy peda-
gógus számára hatalmas kihívás és hatalmas feladat, ezzel 
párhuzamosan viszont hatalmas lehetőség a fejlődésre is. Itt 
derül ki, hogy tényleg jó pedagógus-e, tud-e igazán a diá-
kokkal azonosulni, át tudja-e érezni örömeiket, bánataikat.  
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 A mentorrendszer m űködése: a team munka 

A mentori munka lényeges eleme, hogy 
a mentor nincs egyedül. Munkájában 

együtt kell működnie mentortársai-
val és a diákokat tanító pedagógu-
sokkal. Együtt alkotják azt a tea-
met, melyben közösen tudják meg-
beszélni a segítő munkával és ta-

nítással kapcsolatos gondokat, napi, 
heti ügyeket, 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. 
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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 terheli 
minden, az esetekkel kapcsolatos és a team ülésen elhangzó, 
személyeket érintő információk tekintetében. Ugyanez vonat-
kozik a dokumentációkra, a fiatalok adatlapjaira. 

Ki a mentorált? 

Diákjaink többsége zárkózott, 
bizalmatlan, nehezen alakíta-
nak ki kapcsolatokat. A felnőtt 
társadalmat és életformát – 
csalódásból és kiábrándultság-
ból, a felnőtteknek a fiatalokkal 
szembeni intoleranciájának ta-
pasztalatából – gyakran eluta-
sítják. Szeretethiány, az érzé-
sek őszinte vállalásának hiánya 
jellemzi őket. Kudarcok soroza-

tával érkeznek mind az érzelmi életüket, emberi kapcsolatai-
kat (szülő, pedagógus, kortárs), mind az iskolai életet tekint-
ve. Mindemellett tanulási problémáik vannak, melyek hátte-
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 rében éppen az említett, illetve egyéb speciális problémák 
húzódnak meg. Tanulási nehézségeket okoz a koncentráció 
zavara: a rövid ideig tartó, nem kellő mélységű, szaggatott, 
szakaszos figyelem; a tanulás-módszertani, tanulás-
technikai hiányosságok; az analizáló (jegyzetelési, lényeg-
kiemelési, vázlatolási) és szintetizáló (összefüggések felis-
merése) képességgel kapcsolatos problémák. A mindezek-
ből fakadó szorongás képtelenné teszi őket az iskolai telje-
sítményre.  

Diákjaink nagy része olvasási, írási, számolási, szóbeli kom-
munikációs készségfejlesztést igényel. Nem engedhetjük, 
hogy valamely készség fejletlensége miatt a diák bármely 
tantárgyból is elveszíthesse a fonalat. A tárgyi tudást csak 
akkor kezdjük céltudatosan bővíteni, ha a diák már biztosan 
használja a térképet, szótárt, albumot, ábrát, diagramot, 
szöveges feladatot. Csak akkor tudnak reális célkitűzéseket 
(szakképesítés, szakma, érettségi, diploma) megfogalmazni, 
ha már legalább egy éven keresztül kellően kibővítették ta-
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nulási kompetenciáikat. Később az erőfeszítések zöme egy-
re inkább a középiskolai, szakmai vizsgák letételére irányul. 
Az alapkészségek fejlesztése a tanulmányok minden szint-
jén kiemelt, folyamatos feladat, mivel a korábban már emlí-
tett lemorzsolódásnak ezen képességek és készségek hiá-
nyosságai is okaként említhetők. 

Diákjaink kisebb részétől az érettségi már csak karnyújtás-
nyira van, mivel éveket jártak középiskolába. Élethelyzetük 
miatt azonban a környezetükben lévő iskolákban mégsem 
sikerül megszerezni a végzettséget. Az ő esetükben kész-
ségfejlesztéssel már kevesebbet kell bíbelődnünk, ők céltu-
datosan az érettségire kapnak felkészítést. 

A mentoráltak jelentős része élethelyzetét tekintve már in-
kább felnőtt, mint gyermek, személyiségfejlesztésük inkább a 
társadalmi helyzetükből adódó korlátok lebontására irányul. 

Tanulóink többségét a közoktatásból kiszorult, vagy ott hát-
rányt szenvedett fiatalok teszik ki. Ennek oka elsősorban 
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 nem képességeikben, hanem társadalmi helyzetükben, illet-
ve a többségi társadalom velük kialakított viszonyában kere-
sendő. A Második esély gimnáziumi programban minden 
diák szembenézett már tanulási kudarcokkal és szociális 
hátrányokkal az eddigi pályafutása során. Munkánk jelentős 
része arra is irányul, hogy ezt a kudarcot feledtetni tudjuk 
velük. Ennek sikeres megvalósítására, úgy a tananyag meg-
választása, mint iskolánk belső intézményi struktúrája, illet-
ve módszertani alapelvei jelentenek garanciát. 

A pedagógiai módszerekben változatosságra törekszünk, 
hogy a diákok számára valós választási lehetőségeket kínál-
junk. Olyan eljárásokat keresünk, amelyek aktív, partneri 
viszonyt hozhatnak létre a diákok és a nevelők között. Így a 
diákokkal feledtetni tudjuk eddigi tanulmányaik során el-
szenvedett kudarcaikat. Megpróbáljuk elkerülni azokat a 
buktatókat, amelyeket a túlságosan szelektív és frontális 
magyar iskolarendszer magával hoz. 
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A mentor-diák viszony  

„Igyekszem jó kapcsolatot ki-
alakítani a tanulókkal, hogy 
érezzék: bízhatnak bennem, 
és ha problémáik vannak, ak-
kor számíthatnak rám.” 

„A tanulók megtisztelnek a 
bizalmukkal, és sok problémá-
jukat tárták fel előttem. Megta-
nultak kérni, és el is fogadják 
a segítségemet.” 

A kallódó, iskolai kudarcok 
miatt bizalmatlan, önbizalom-

vesztett fiatalok akkor tudnak az iskolában diákként jól mű-
ködni, ha a mentor részéről elfogadást, nyitottságot, kíván-
csiságot, hitelességet tapasztalnak. Iskolánk tanulói a követ-
kezőképpen élték meg a mentorálás folyamatát: 

„Jól érzem magam, mert a tanárok segítőkészek, ha úgy 
viselkednek a diákok, akkor a tanárok mindent megtesznek. 
A tanárok tényleg ott segítenek, ahol tudnak. Őszintén lehet 
beszélni velük.” 

 „ Az előző iskolámban nem voltam jó néhány tantárgyból, 
és nem kedvelt sok tanár, és esélyt se adtak javítani. Nem a 
tudást osztályozták, hanem a kinézetet és a magatartást. De 
ebben az iskolában ez nem így van.” 

„Nálunk sokat segítenek a tanárok, előkészítőket csinálnak. 
Nem csak az osztályfőnök, hanem a szaktanár is megkérde-
zi, hogy mi a baj, vagy tudnak-e segíteni.” 
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 A mentor-diák kapcsolatot a partneri viszony kell, hogy jelle-
mezze. A mentor a diáknak segítője, aki támogatja őt min-
den olyan tevékenységben, ami az érettségi megszerzésé-
hez vezet. Ennek része a tanulás és az ahhoz kapcsolódó 
dolgok, és része a személyiségfejlődés is, amelynek során a 
fiatal érett felnőtt személyiséggé válik. A mentor-diák kap-
csolat egy bizalmi viszony. A mentornak bíznia, hinnie kell 
mentorált diákjában. Abban, hogy a diák el tudja érni a cél-
ját, és ebben őt minden módon támogatnia kell. Ennek a 
bizalmi viszonynak a kialakulása hosszú folyamat, minél ku-
darcosabb, sérültebb a fiatal, annál hosszabb.  

A mentornak kíváncsinak, odafordulónak, őszintének kell 
lennie diákjaival. Kíváncsinak, hogy milyen ember is a diák, 
milyen dolgok foglalkoztatják, hogyan gondolkodik magáról 
és a világról, vajon miért éppen úgy. Meg kell próbálni őt 
megértenie. Ehhez empátiára és nyitottságra van szükség, 
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mert lehet, hogy a mentor saját gondolkodásától igen távol 
állót kell megértenie, befogadnia. Odafordulónak kell lennie, 
hogy a diák meg tudjon nyílni, kialakulhasson a bizalma, 
meg tudja mutatni magát. Őszintének kell lennie, mert csak 
ez építheti a bizalmi kapcsolatot, ettől válhat hitelessé, a 
diák számára elfogadható személlyé. Őszintének kell lennie 
saját magával kapcsolatban, meg kell mutatnia magát. Ez a 
diák számára példát, egy másik ember és ezzel egy másik 
világ megismerését jelentheti. Ez nagyon fontos. És őszinté-
nek kell lennie a diákkal kapcsolatban, visszajelzéseiben, 
hogy a diák jobban lássa önmagát. Ez az önismeret fejlődé-
sét segíti, a reális énkép, és önértékelés kialakulását. A fej-
lett önismeret csökkenti a kudarcokat, hiszen a diák jobban 
fel tudja mérni képességeit, lehetőségeit. Az esetleges ku-
darc feldolgozása is könnyebb, és a további fejlődést szol-
gálja. Az önismeret fejlődése növeli a sikerességet, ami hat-
ványozottan erősíti az önbizalmat, ami újra visszahat a sike-
rességre. A bi-
zalmi viszonyt 
erősíti, ha a di-
ák azt érzi, hogy 
az őt érintő 
ügyekbe min-
den esetben 
maximálisan 
bevonják. A sa-
ját ügyeiben ki-
zárólag ő dönt, 
és nem helyette 
döntenek má-
sok, pl. az igaz-

Szerintük ‖ Programunk 



51 

 gató, osztályfőnök, a szülők. A serdülő fiatalnak a gyerek lét 
és a felnőtt lét határán már komoly igénye van arra, hogy 
maga irányítsa az életét. Meg kell tanulnia, hogy az önálló-
sággal felelősség is jár, a döntéseiért neki kell viselnie a kö-
vetkezményeket. Ezért engedni kell, hogy életük ügyeiben 
vele közösen átgondolva, a mérlegelésben őt segítve maga 
hozzon döntéseket és viselje annak előnyös és hátrányos 
következményeit. Ez egy fontos tanulási folyamat, amit a 
fiatal csak a gyakorlatban tud megtanulni. A felnőttek felada-
ta, hogy mind a családban, mind az iskolában lehetőséget, 
teret adjanak. De nem szabad ebben a kamaszt egyedül 
hagyni. Támogatni kell, segíteni a felnövésben, az önállóvá, 
az érett személyiséggé válásban.  

Ebben van nagyon fontos szerepe a mentornak. 
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A szül ő 

Ahhoz, hogy a mentori munka eredményes legyen, meg kell 
ismernünk a diák családi állapotát, helyzetét. Fontos a csa-
lád bevonása a diákkal való közös munkába. A szülőkkel 
való találkozás projektünkben sokkal fontosabb, mint más 
középiskolákban. A tanároknak olyan légkört kell kialakítani 
a szülőkkel, amelyben a családlátogatás és a szülői értekez-
let új értelmet nyer. A mélyszegénység viszonyai között en-
nek a bizalmi viszonynak kulcsszerepe van.  

A családokkal való kapcsolattartás legfőbb formája a család-
látogatás. A mentor nem csak az úgynevezett. „problémás” 
esetekben kerít erre sort. A pedagógusok a sikeres, problé-
mamentes diákok családjait is meglátogatják. A szülői ambí-
ció így hamarosan arra irányult, hogy „hozzám is jöjjenek 
családot látogatni”, „hozzám is legyen néhány jó szava a 
tanár néninek”, „az én gyerekemmel is büszkélkedjünk a 
szomszédok körében”.  
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 A családlátogatásokon tehát messziről elkerüljük a „Kedves 
anyuka, baj van a gyerekkel” tematikát. Örültünk annak, ha a 
család fesztelenül éli a mindennapi életét, amikor náluk voltunk.  

A szülői értekezlet sem lehet „hagyományos”. Azoktól a – 
nem helyben lakó  – szülőktől, akik minimális jövedelemből, 
alkalmi- vagy közmunkából próbálják eltartani a családot, 
nehezen lenne elvárható, hogy az iskolánkba szülői értekez-
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letre, fogadóórára bejöjjenek. 
Ezért inkább iskolánk mentorai, 
tanárai látogatnak el a települé-
sekre.  

Ezek a rendezvények a hagyo-
mányos értelemben vett szülői 
értekezletekre csak annyiban 
hasonlítanak, hogy jelen van-
nak az osztályfőnökök, a men-
torok és a szülők. Ugyanakkor 
jelentős eltérés, hogy eljönnek 

a diákok, a családtagok is és a rendezvény – a megnyitó 
néhány perc kivételével, amelyet az intézményvezetés egy 
képviselője (igazgató, igazgatóhelyettes) tart – sokkal in-
kább hasonlít egy beszélgetésre, eszmecserére, mintsem a 
klasszikus értelemben vett értekezletre. 
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A tanév rendezvényei 

A 2014/2015-ös tanévben is sok rendezvényen vettünk részt, 
valamint számos programot szerveztünk. Ezek között voltak 
olyanok, amelyeken csak a projekt célcsoportja – mentorok 
és mentoráltak – és az együttműködő partnerek vettek részt, 
és természetesen voltak olyanok is, amelyeket már évek óta 
megszervezünk, amelyek már hagyománnyal rendelkeznek a 
Dankóban, illetve olyanok is, amelyeket a projekt megvalósí-
tása során vezettünk be hagyományteremtő jelleggel. 

Gólyatábori hangulat – Tócsni fesztivál 

„Mi az a Tócsni fesztivál? Egy 
élmény! Ahol az ízek és az 
érzelmek összeérnek! Ahol a 

látvány és a hang találkozik! Ahol a 
zenét megfűszerezi a Tócsni! Mi az a 

Tócsni? A tócsni (más nevein berhe, 
cicege, görhöny, harula, kremzli, krumpliprósza, lapcsánka, 
mackó, pacsni, placki, stb.) reszelt nyers krumplival és liszt-
tel készült, zsírban, vagy olajban sült nemzetközi népi étel.” 
– így hirdették fesztiváljukat a szervezők. 

Az idei évben intézményünk is csatlakozott a Tócsni feszti-
válhoz, a projektbe bevont tanulóinknak a tanév kezdetét 
megelőzően egy gólyatábori hangulatot létrehozva, amelyen 
még egy utolsót „bulizva” búcsúztathatták el a nyári szünetet. 

A tanulók nagyon jól érezték magukat a fesztiválon. Lehető-
ségük adódott a fellépőkkel személyesen találkozni, illetve a 
„szüneteket” kihasználva intézményünk zenekara – amit a 
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mentoráltak alkotnak – is bemutathatta produkcióját ugyana-
zon a színpadon, amelyen a sztárvendégek szerepeltek! 
Diákjaink élményeikről így meséltek: 

„Augusztus 23-án én is kint voltam a Tócsni fesztiválon. Na-
gyon emlékezetes nap volt ez számomra, megannyi prog-
ram lehetőséget adott számunkra, hogy közösen kikapcso-
lódjunk a nyár utolsó nagy buliján az iskolakezdés előtt. Na-
gyon sok sztárvendéggel találkozhattam, hallhattam őket és 
volt akiktől még autogramot is kaptam!” (R.M.) 

Pályaválasztási kiállítás 

A Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kor-
mányhivatal Munka-
ügyi Központja – a 
Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium támogatá-
sával – 15. alkalommal 

rendezte meg a „Dönts jól, jövőd a tét” Pályaválasztási Kiállí-
tást. A nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnokban 2014. októ-
ber 16-17. között a diákok szüleikkel és tanáraikkal együtt tájé-
kozódhattak, kereshették együtt a legjobbnak ígérkező megol-
dást, látványos szakmabemutatók, színes műsorok, értékes 
tombolaajándékok kíséretében. Közel 80 kiállító; szakképző 
iskolák, gimnáziumok, főiskolák, egyetemek, felnőttképző szer-
vezetek és munkaadók várták az érdeklődőket.  

A kiállítás rendkívül jól szervezett, magas színvonalú esemény 
volt megyénkben. Az iskolák pontosan beosztva – délelőtti és 
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 délutáni turnusra bontava – jelentek meg a pavilonok előtt, s 
érdeklődtek az adott közintézmény által kínált lehetőségekről.  

A mi iskolánk is kiállító-
ként volt jelen. Már pavi-
lonunk dizájnja is tük-
rözte az elhivatottságun-
kat a hátrányos és hal-
mozottan hátrányos 
helyzetű diákok tanulá-
sának támogatása, ta-
níttatása segítésének 
felvállalása tekinteté-

ben. Mindkét napon iskolánk tanulóival – köztük a projektben 
részt vevő mentoráltakkal – jelentünk meg a kiállításon, akik 
közül a Dankó Band művészegyüttes fellépésével hangulatos-
sá is tette a kiállítást. Résztvevő diákjaink így látták a kiállítást: 

„2014. október 16-17-én kis csapatunkkal iskolánkat men-
tünk bemutatni, népszerűsíteni, hogy útmutatást nyújtsunk a 
nyolcadikosoknak, hogy ide jó jönni tanulni.”(B.ZS.) 

„A Bujtosi Sza-
badidőcsarnok 
tele volt az isko-
lák standjaival. 
Sok iskoláról 
még nem is hal-
lottam. Nem is 
tudtam, hogy 
ennyi suli van a 
környéken. Szerintem a mi standunk volt a legfeltűnőbb és 
legszebb. A fiúk zenéltek, a gyerekek meg csak jöttek és 
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jöttek. Rengeteg szórólapot kiosztottunk. Remélem lesz 
kedvük jövőre hozzánk jönni.” (L.O.) 

„Nyíregyházán a Buszacsában került megrendezésre a Pá-
lyaválasztási Kiállítás, Iskolánk újból képviselte magát, diák-
társaim  – a Ham Ko Ham együttes  –  léptek fel fantasztikus 
műsorral, ahol a lányok kitűnő tánccal szépítették az elő-
adást. Színvonalas standunknál nagy volt az érdeklődés. Mi 
elmeséltünk nekik az iskolai programjait, melyek izgalmas-
sá, széppé teszik a diákéveinket!” (K.A.) 

Intézményünkben a Miskolci Rendészeti Szakközépisko la 

2014. október 20-án meglátogattak minket a Mis-
kolci Rendészeti Szakközépiskola 2014/2015-ös 
tanévben kezdő tanulói, akik tájékoztatást adtak a 
12. évfolyamos diákjainknak a szakközépiskola 
életéről, az ott folyó oktatásról, valamint elmond-
ták a felvételi követelményeket is. Diákjaink így 
vélekedtek a találkozóról: 
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 „2014. október 20-án meglátogattak minket a Miskolci Rendészeti 
Szakközépiskola most kezdő tanulói, akik tájékoztatást adtak ne-
künk, arról hogy hogyan is képzeljük el a rendészeti  szakközépisko-
lai életet. Érdekes volt hallani, hogy nem úgy működnek a dolgok ott, 
mint egy hagyományos Szakközépiskolában. A rendőri szakma ki-
csit távol áll tőlem, de izgalmasnak hangzottak a rendőri életre való 
felkészítés élményei, az egyenruha hordása, a fegyver használatá-
nak megtanulása. Voltak az ide látogatók között olyanok, akik idejár-
tak a mi sulinkba, ráadásul az egyik egy lány. Elmondták, hogy na-
gyon nehezen kerültek be, többször próbálkoztat.” (M.G.) 

„Októberben eljöttek iskolánkba a Miskolci Rendészeti Szakközép-
iskola diákjai. Érdekel a rendőrség, ezért megkértem a mentoro-
mat, hogy én is részt vehessek a rendezvényen, bár még nem 
vagyok tizenkettedikes. Elmesélték, hogy milyen az iskolájukban 
az élet, miket tanulnak. Ami a legnehezebbnek tűnt, az a felvételi 
volt. Már most el kell kezdenem készülni, ha rendőr szeretnék len-
ni. Tetszett nagyon az előadás, mert nem tanároktól hallottuk, ha-
nem az ott tanuló diákoktól, akik nem sokkal voltak idősebbek ná-
lunk, így a mi „nyelvünkön” szóltak hozzánk.” (K.M.) 
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„Ötágú síp projekt” 

A Lippai Balázs Roma Szakkollégium 
a Debreceni Egyetem Gyermekne-

velési és Felnőttképzési Karán 
jött létre 2012-ben a Roma Inno-
vációs Központ keretein belül.  

A Kollégium célja, hogy össze-
fogja a karon tanuló roma szár-
mazású, illetve a roma kultúra 

iránt érdeklődő hallgatókat, és 
értékteremtő, egymást segítő kö-

zeget hozzon létre. Mindemellett célja, hogy olyan fejleszté-
sekben vegyenek részt, amelyek társadalmilag is hasznosít-
hatóak. A Szakkollégium a TÁMOP-4.1.1.D-12/2/KONV-
2012-0003 pályázat keretében elindította az "Ötágú síp pro-
jektet", amely révén tevékenységeik sokkal színesebbé vál-
hatnak.  

Kapcsolatunk a szakkollégiummal a 2013/2014-es tanévben 
kezdődött, amikor a pályaválasztási bemutatónkon hirdették 
az óvodapedagógus (roma szakirány) képzést, amelyre több 
diákunk is jelentkezett és sikeresen felvételt is nyert.  

Az Ötágú síp projekt keretében iskolánkat is meghívták a 
konferenciára, amelyen volt tanulóink, ma már a DE Gyer-
mek- és felnőttképzési karának hallgatói, valamint a Roma 
Szakkollégium most már szerves tagjai is jelen voltak. A 
konferenciáról diákjaink a következőket írták: 

„2014. november elején Hajdúböszörményben voltunk Timi 
tanárnővel. Azért mentünk, hogy megnézzük a régi 
mentoráltjait, a mi régi iskola társainkat, akik már oda járnak 
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 óvodapedagógus szakra. Ők még a Roma Szakkollégium 
tagjai is. Az Ötágú síp projektet is a szakkollégium szervez-
te, ahova sok vendéget hívtak meg. Volt szerencsém látni 
Czibere Károly államtitkár urat. Romániából és Ukrajnából is 
jöttek más iskolákat bemutatni. Felléptek a főiskola gyakorló 
óvodájának óvodásai, majd a mi iskolatársaink is előadtak 
egy dalcsokrot. A zenét Rézműves Márkó és Rétháti Sala-
mon szolgáltatta. Nagyon jó hangulatú nap volt. Jó volt látni 
a régi, ismerős arcokat. Lehet, hogy én is megpróbálom 
majd jövőre ezt az iskolát.”  (L.Sz.) 

„November hetedikén Hajdúböszörményben a Lippai Balázs 
Roma Szakkollégium „Ötágú síp projekt” konferenciáján vet-
tünk részt. A program keretén belül felléptünk társaimmal és 
a tanév elejétől ott tanuló lányokkal együtt. Nagyon jó érzés 
volt újra találkozni velük, bepillantást nyerni főiskolás életük-
be, megismerni tanáraikat, és magát az intézményt. Nagy 
megtiszteltetés volt számunkra ilyen nagyszámú közönség 
előtt fellépni. A hallgatóság sorai között magas rangú kato-
nák, elismert pedagógusok, közéleti személyiségek és a 
püspök úr is helyet foglalt.” (R.S.) 
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Márton nap 

A projekt megvalósításá-
nak rendezvénysorozata 
ismét a Márton-napi ihaj-
csuhajjal kezdődött, ame-
lyet november 14-én va-
lósítottunk meg. A ren-
dezvény fő jellemzője a 
hagyományok megőrzé-
se mellett egy vidám, 
mozgással, játékkal bő-
velkedő nap megrende-
zése volt. 

A nap folyamán volt 
kézműveskedés, mese-

mondás és a leghíresebb libás népmesével, a Ludas Matyival 
hangolódtunk a Márton napra. A diákok libából készült étele-
ket gyűjtöttek, megismerkedtek nagyanyáink konyhájával, a 
liba sokféle felhasználásával. Megtudhatták, hogy miért volt 
nagyon fontos a liba a régi háztartásokban. A húsán kívül a 
libatoll, mint fontos párna és dunna tömő anyag mindennapos 
volt a régi időkben. Íródeákok módjára lúdtollal pingálták a 
betűket a papírosra. A szokásokhoz híven sült liba, lilahagy-
más libazsíros kenyér, sült alma és sült tök volt az ünnepi 
lakoma. Mentoráltjaink véleménye az alábbiakban olvasható: 

„Ebben a tanévben is volt Márton napi vigasság. Nagyon jó 
hangulatban töltöttük el az időt. Sok, libából készült finomsá-
got kóstolhattunk, melyek számomra még ismeretlenek vol-
tak. Azt mesélték, hogy a nagyszüleink ünnepi ételei voltak 
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 ezek. Sokat nevettünk. Színes, változatos, libával kapcsola-
tos feladatokkal leptek meg tanáraink. Nagyon tetszett ne-
kem a program.” (Sz.Sz.) 

„Márton napot tartottunk ismét az iskolánkban, amit mindig 
nagy örömmel várunk. Ezen a napon a jó ennivaló mellett 
vicces feladatok és játékok várnak ránk. Az egyik kedven-
cem az volt, amikor tinta és lúdtoll segítségével kellett meg-
adott szavakból verset írnunk. Nehéz volt megtalálni a meg-
felelő rímet egy-két szóhoz, viszont az eredmény meg lett: 
dobogósok lettünk! Amin sokat nevettünk, az az a feladat 
volt, amikor a Lúdas Matyiból adtunk elő egy jelenetet. Sze-
gény osztálytársam jó sokat kapott 
a vesszővel, de bírta! Persze nem 
durván kapott, csak olyan finoman. 
A nap végén pedig azt se tudtuk, 
hogy merre dőljünk, annyira jól lak-
tunk! Nagyon jó volt ez a nap, jó 
volt kiszakadni egy kicsit a tanulós 
mindennapokból!” (B.T.) 

KatonaSuli konferencia 

„Fordulóponthoz érkezett a KatonaSuli-program, ezért is 
nagyon fontos meghatározni, hogy milyen irányba haladjon 
tovább a kezdeményezés, illetve azt, hogy miként érjen el 
még több fiatalt” – mondta Kun Szabó István vezérőrnagy, 
helyettes államtitkár a Balatonkenesén megrendezett konfe-
rencián. A 2005-ben indult KatonaSuli-programra „aktívan 
és jól” reagált a társadalom. Ezt jelzi, hogy mára az ország 
több mint 60 iskolája ─ mintegy 10 ezer diák ─ csatlakozott 
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hozzá. Ez volt az alappillére annak a rendezvénynek, 
amelyre iskolánkat is meghívta Szabó Zoltán alezredes. „A 
honvédelmi nevelés aktuális kérdései” című konferenciát 
2014. november 18-19-én tartották, amelyen intézményün-
ket Almási László és Jaksi Tímea mentorok képviselték. Ta-
náraink a konferenciáról az alábbiakat írták: 

„Örömmel vettem részt a két napos KatonaSuli konferenci-
án, amelyen a programhoz csatlakozó iskolák vezetői, taná-
rai voltak jelen. Iskolánkban két éve van lehetőség katonai 
alapismereteket tanulni, így jó volt hallani arról, hogy a prog-
ramban milyen lehetőségek nyílnak a jövőben. A konferen-
cia ezen felül a tapasztalatcseréhez is hozzájárult.” (J.T.) 

„Katonai alapismereteket tanító pedagógusként mindig nagy  
élmény olyan eseményen részt venni, ahol fiatal tantárgyunk 
mindennapjairól, jövőjéről lehet beszélgetni. A mostani kon-
ferencia legnagyobb erényének a kerettanterv szükséges 
módosításának áttekintését, valamint a pedagógus-
továbbképzés bejelentését tartottam.” (A.L.) 
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 Egészségnap 

A Márton napi falatozás után 
egészségnapot tartottuk novem-
ber 28-án iskolánkban. Az egész 
napos program célja az egészsé-
ges életmódra való ösztönzés 
mellett a vidám, mozgásos fela-
datok megoldása, az egészség 
témakörben új ismeretek szerzé-
se, egészséges ételek készítése, 
kóstolása. volt  A diákok reggel 8 
órától hangolódtak a rendezvény-
re. Az első órát az ismeretek fel-

idézésével töltötték. 9 órától kezdődött az igazi verseny, 
amely a fizikai erőnlétben ugyanúgy megmérte a diákok tu-
dását, mint a szellemi képességekben.  Természetesen a 
versengés végén a jutalmazás sem maradt el.  Diákjaink 
élményeikről ismét beszámoltak: 

„November 28-án Egészségnapot tartottunk. Az egész iskola 
olyan volt mint egy hangyaboly. Akadályversenyként volt 
megcsinálva a versengés. Az állomásokon különböző egész-
séggel kapcsolatos feladatokat kellett csinálni. Nekem sze-
mély szerint az egészséges ételek kóstolása tetszett a legjob-
ban: finomabbnál finomabb gyümölcsöket és szendvicseket 
ehettünk. Itt döbbentem rá, hogy én ezeket nagyon szeretem, 
korábban nem tudatosult bennem, hogy ezek az egészséges 
étel kategóriába tartoznak. Jó nap volt nagyon!” (N.A.) 

„Az egészségnapot  az osztályteremben kezdtük, ahol me-
netlevelet készítettünk és felelevenítettünk egy két aprósá-
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got az egészséges életmóddal kapcsolatban. Az iskola kü-
lönböző évfolyamai versengtek egymással ezen a napon. 
Nekem a hetes állomás feladata tetszet a legjobban, ahol 
különböző fűszereket és gyümölcsöket kellet felismerni be-
kötött szemmel. Jól éretem magam, jó volt látni az összetar-
tást az osztálytársaim között, ez a nap még jobban összeko-
vácsolt minket.” (L.L.) 

Mikulás nap 

Iskolánkban, mint minden évben, idén is megtartottuk a Mikulás 
napi rendezvényünket, december 5-én. Célunk ezzel a nappal 
nemcsak a hagyomány követése volt, hanem egy kis kikapcsoló-
dáshoz akartuk juttatni a gyerekeket, önfeledt szórakozást nyújta-
ni a tanulóink számára.  

A délelőtt folyamán a Mikulás meglátogatta az osztályokat, aki 
a krampusz kíséretében minden gyereknek ajándékot hozott. 
Az osztályok énekkel, süteménnyel kedveskedtek a látogatók-
nak. Ezek után került sor az iskola aulájában a „Mikulás Napi 
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 Őrületre”. A diákok egymás ellen versenyeztek, a győztes pe-
dig ajándékban részesült. Diákjaink is írtak az eseményről: 

„Én már harmadik éve veszek részt ebben az iskolában a 
Mikulás napi vetélkedőn. Sajna idén csak a negyedikek let-
tünk, de majd jövőre belehúzunk. Az idén is meglátogatott 
minket a Mikulás, aki egy csomaggal kedveskedett nekünk, 
de nekem a krampuszlány jobban tetszet.” (N.Á.) 

„Az idei Mikulás ünnepség a megszokott rendben történt. A 
délelőtt során  vetélkedtünk a többi osztállyal. A feladatok 
jók voltak és mulatságosak. De nekem az osztály buli job-
ban tetszett, mivel sokat tudtunk beszélgetni és jól éreztük 
magunkat. A Mikulás hozzánk is eljött és mindenki kapott 
csomagot is. Szerette volna, ha énekelünk, de az már nem 
igazán ment.” (Sz.Sz.) 

Karády Emlékest 

Az intézmény szervezésében a kollégium lakói – köztük a 
projektben részt vevő tanulók is  – elmehettek Budapestre a 
Stefánia Palotába, a Karády Katalin emlékműsorra. A tanu-
lók nagyon élvezték az utazást, még úti csomagot is kaptak. 
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Diákjaink megismerhették 
Karády Katalin színésznő élet-
pályáját a kezdetektől egészen 
a haláláig. Felejthetetlen san-
zonjait is meghallgathatták a 
főszereplő színésznő előadá-
sában. A koncert után lehető-
ség volt egy rövid autóbuszos 
körsétára is, ahol már a kará-
csonyi hangulatot is élvezhet-
tük. A diákoknak nagyon tet-
szett a Hősök tere és a kivilágí-
tott Budai vár is. Hazafelé a 

gyerekek beszámolójától volt zajos a busz, bár későn értünk 
haza, de nagyon sok új élménnyel gazdagodva.  Egyik diá-
kunk így emlékszik vissza: 

„December 17-én Budapestre, a Karády Emlékestre utaz-
tunk társaimmal. Már az oda vezető út is nagyon kellemes 
hangulatban telt el. Az emlékestre a Stefánia palotában ke-
rült sor, amely egy gyönyörű épület, teljesen magával ragadt 
a látvány. A koncertet nagyon vártuk, hiszen a zene a társa-
im és az én életemben is fontos helyet foglal el. Nagyon tet-
szett az előadás, nagy megtiszteltetés volt, hogy a közön-
ség sorai között mi is ott ülhettünk, és egy újabb pozitív él-
ménnyel gazdagodhattunk.”  (B.L.) 

Mindenki karácsonya 

A 2014-es év utolsó rendezvényére már hetekkel karácsony 
előtt elkezdtük a készülődést és a várakozást. Minden épüle-
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 tünkben, folyosónkon, 
tantermeinkben adventi 
koszorúk, téli képek, 
karácsonyi rajzok, fe-
nyődíszek jelezték az 
ünnep közeledtét. Min-
denki készült valami-
lyen meglepetéssel a 
hagyományos karácso-
nyi vásárra, aminek a 

finise az utolsó hétre koncentrálódott. December 19-én végre 
eljött a nagy nap: vásári forgataggal, kirakodó vásárral várták a 
gyerekek és szüleik egymást és a belátogatókat.  

Mindenki kedvére válogathatott, volt ott a kézzel készített ma-
dáretetőből, karácsonyfadíszből, apróbb ajándékokból ugya-
núgy minden, mint a sok-sok karácsonyi mézes finomságból. A 
vásár után a tanulók előadhatták színpadi műsorukat, amelyre 
az esős időjárás miatt sajnos az iskola aulájában került sor.  

Közben a faluházban az óvodás és általános iskolás tanulók 
már készülődtek, hogy bemutathassák csodálatos karácsonyi 
műsorukat. A prog-
ramot a pedagógu-
sokból és szülőkből 
szerveződött felnőtt 
kórus zárta, gyö-
nyörű karácsonyi 
dalokkal. Az ün-
nepség után a főté-
ren karácsonyi fi-
nomságok, különle-
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gességek várták a 
kicsiket, nagyokat. A 
nap végén minden 
gyerek karácsonyi 
élelmiszer csomag-
gal térhetett haza. 
Diákjaink élményeik-
ről az alábbiakban 
számolnak be: 

„Ezt a napot várja a legtöbb ember, mert ez a szeretet 
ünnepe. Számomra az iskolai karácsony jól sikerült. 
Osztályfőnökünkkel karöltve, mint minden évben, most 
is az éhes szájak betömését tekintettük küldetésünk-
nek. Tavaly hot-dogot készítettünk a vására, idén vala-
mi újjal szerettünk volna előrukkolni. Sokat gondolkoz-
tunk, hogy mi legyen az idei menü, így végül a cigány-
káposzta mellett döntöttünk. Nekem is új volt, de na-
gyon finom, sokan álltak sorba a standunknál. A nap 
végén én is kaptam egy csomagot, amelyet alig bírtam 
hazavinni. Még jó, hogy helybéli vagyok!" (K.J.) 

„Az év egyik legnagyobb eseménye a Mindenki Kará-
csonya. Az egész napos programokon egy családként 
vesz részt tanár és diák egyaránt. Ezen a napon, ha 
még lehet fokozni az egész éves törődést, még job-
ban éreztetik velünk tanáraink, hogy mennyire fonto-
sak vagyunk nekik. Mindig jó szívvel fogok visszaem-
lékezni ezekre az eseményekre. A nap végén, mint 
minden évben, idén is, megédesítették a karácso-
nyunkat egy-egy csomaggal, melyekért nem lehetünk 
elég hálásak.” (Á.CS.) 
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 Felvételi tájékoztató nap 

A tavalyi tanévben – együttműködő partnereink közreműködé-
sével – egy új program is megjelent az iskola életében. A nagy 
sikerre való tekintettel idén is megrendeztük felvételi tájékoztató 
napunkat. A 2015. január 29-én tartott tájékoztatót diákjaink és 
a kollegák is ismét nagyra értékelték. A környék felsőoktatási 
intézményeiből és a Magyar Honvédségtől is érkezett előadó.  

A rendezvényt Almási Katalin igazgató, mint a továbbtanulá-
sért felelős mentor nyitotta meg néhány szívmelengető mon-
dattal, majd megkezdődtek az előadások. A program első 
előadásaként idén is a Debreceni Egyetem BTK Neveléstu-
dományok Intézet Pedagógia Tanszék tájékoztatóját hallgat-
hattuk meg Veressné Dr. Gönczi Ibolya tanszékvezető do-
cens és Dr. Fenyő Imre adjunktus tolmácsolásában. A néhol 
vicces, ám igen komoly és érdekes tájékoztató megadta az 
alaphangulatot. Ezt követte Dr. Szerepi Sándor főiskolai do-
cens és Virágné Elek Piroska előadása, akik a Debreceni 
Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar képvisele-
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tében látogattak el rendezvé-
nyünkre. A diákok nagy figye-
lemmel hallgatták az előadást, 
mivel sokan szeretnék tanul-
mányaikat ebben az intéz-
ményben folytatni. A program 
zárása előtt a Magyar Honvéd-
ség képviseletében Sille Árpád 
őrnagy, az MH Hadkiegészítő 
és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnokság 6. Katonai Igaz-
gatási és Érdekvédelmi Iroda 
irodavezetőjének „katonás” 
előadása következett. Végül 
Almási Katalin igazgatónő buz-
dító beszéde zárta programun-

kat. A program fontosságáról diákjaink a következőket írták: 

„A felvételi tájékoztatón nagy érdeklődéssel vártam a Gyermek-
nevelési és Felnőttképzési Kar előadását, hiszen én is  Hajdú-
böszörménybe bejelentkeztem. Fontos információkat kaptam 
és jó dolognak tartom a szakkollégiumot is. Jó lett volna, ha 
diákok is jönnek és ők is mesélnek a diákéletről!” (B.L.) 

„Januárban a sulink megrendezte a felvételi tájékoztató 
napot. Én is részt vettem rajta, bár még csak tizenegyedi-
kes vagyok. Szerintem előre kell tervezni, hogy merre 
tanuljak majd tovább.  Nagyon érdekes volt, amit hallot-
tam, már van is ötletem, hogy melyik lesz az az irány, 
ami felé el szeretnék indulni. Jónak tartom az ilyen prog-
ramokat, hiszen így segítséget kapunk a középiskola utá-
ni tanulmányokhoz.” (M.R.) 
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 Valentin nap 

Intézményünkben idén 
is megrendezésre ke-
rült a már hagyomá-
nyossá vált Valentin 
napi program. Diákja-
ink ismét jól érezték 
magukat, ezt örökítet-
ték meg írásaikban: 

„A Valentin napi ren-
dezvényünk nagyon 
nagy hangulatban telt. 

Vidám, szórakoztató műsorok voltak, vetélkedők, ügyességi 
játékok, melyek mind a szerelemről szóltak, a szerelemhez 
kapcsolódtak. Nagyon jó volt látni, hogy az osztály az utolsó 
évre mennyire összekovácsolódott, mennyire összetartóvá 
alakultunk. Szerintem ez főképp ezeknek a programoknak 
volt köszönhető.” (B.J.) 

„A szerelmesek napja sem maradhat ki az életünkből. Idén 
is, mint minden évben, megrendezték nekünk a Valentin na-
pot. Az egész nap a jókedv és vidámság jegyében zajlott. 
Önfeledten szórakoztak a tanárok és mi diákok is. Az egyik 
legjobb napom volt. Lehet, hogy közrejátszik az is, hogy 
végzősként az utolsó ilyen rendezvényem volt, de nagyon 
sokáig fogok emlékezni ennek a napnak a hangulatára és 
arra az önfeledt boldogságra melyet osztálytársaim és taná-
raim körében éreztem.” (F.L.) 
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 Szalagavató 

Egy szalagavató mindig különleges 
ünnep egy iskola életében. Különle-
ges nap az iskolának, a tanárnak, a 
diáknak. Ezen a napon feszülnek 
meg a mellkasokon először a maj-
dani ballagó ruhák. 

„Soha le nem mondani 
Soha el nem csüggedni 

Ha kell mindig újra kezdeni” 

Ezekkel a szavakkal búcsúztak az osztályfőnökök a végzős 
osztályoktól február 13-án délután. A szalagtűző ceremónia 
után a végzős osztályok örvendeztették meg a meghatódott 
rokonokat, barátokat táncos, énekes műsoraikkal, majd az 
intézmény megvendégelte a megjelent szülőket, rokonokat. 
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Diákjaink a következő sorokat írták erről a jeles eseményről: 

„Végre elkövetkezett ez a nap is! Már szeptember óta 
a szalagavatóra készültünk. Volt nagy vita is, hogy 
milyen legyen a ruhánk, hogy mit táncoljunk! Szegény 
„oszifőt” néha az őrületbe kergettük:) De a lényeg, 
hogy sikeres volt. Sokat készült velem az osztályfő-
nököm, aki a mentorom is, ellátott mindenféle jó ta-
náccsal, például hogyan küzdjem le a lámpalázat. Jó 
volt végignézni az osztályon, mikor kint álltunk a 
színpadon, és sorra kaptuk meg a szalagjainkat. Las-
san a végére érünk a sulinak, mondjuk ez egy kicsit 
el is szomorít, hiszen eljön az idő, mikor elhagyjuk a 
Dankót! A sok munka viszont megérte, hiszen minde-
gyik osztály nagyon szép műsort adott elő a szüleink-
nek és tanárainknak. Ezt a napot sose’ felejtjük el, az 
egyszer biztos!” (B.M.) 
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Farsang 

Február 20-án 
az intézmény 
szervezésé-
ben ismét 
megrendezés-
re került a far-
sang, amely 
minden évben 
viccesebbnél 
viccesebb jel-

mezekkel indul és a legnagyobb jókedvvel zárul. 

A buli helyszíne az iskola ebédlője volt, ahol egy ti-
tokzatos téli estén a Polip zenekar hangja szólt, és 
csalogatta a jelmezbe bújt részvevőket.  

Már napokkal – sőt hetekkel – a mulatság előtt lázasan ké-
szülődtek a jelmezes felvonulók, már napokkal előtte tervez-
ték és beszélték egymás között, hogy ki milyen jelmezbe fog 
öltözni. Nagy örömünkre mindenki komolyan vette a 
„kötelező” felhívásunkat, így a bálterembe – az intézmény 
ebédlője – szebbnél szebb, és érdekesnél érdekesebb jel-
mezekben érkeztek a résztvevők. A mulatság színvonalának 
emeléséhez, és diákjaink nagy örömére sikerült az egykori 
Fekete Vonat énekesnőjét, Fatimát sztárvendégként elhív-
nunk. Diákjaink véleménye alább olvasható a programról: 

„A farsangi előkészületek igazán jók voltak, megbeszéltük 
Gabi tanár nővel, hogy milyen jelmez lenne az igazi a bulira. 
Segített a döntésben és végül cowboy lettem. nem egy költ-
séges és nehéz jelmez és a célnak is megfelelt. Mindemel-
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 lett nagyon jól éreztem magam benne. Nagyon tetszett a 
mindvégig játszó zenekar, igazi jó hangulatot csináltak. Na-
gyon jó volt, hogy tényleg sok jelmezes diák volt jelen és jól 
sikerült buli volt.” (B.A.) 

„A farsangi mulatság volt a legjobb ebben a tanévben. Egy-
szerűen imádtam. Nagyon komoly és vicces jelmezbe öltö-
zöttek egyaránt voltak. Én több napig dolgoztam a jelmeze-
men mire elkészültem vele, de megérte. A sztárvendég nem 
volt rossz, igaz, személy szerint én nem nagyon szeretem 
Fatimát, de összességében király volt.” (B.A.) 

Mozi látogatás 

Intézményen kívüli következő programunk a mozi látogatás 
volt, amelyet március 12-én valósítottuk meg. 

A diákok mentoraikkal együtt ismét – a tavalyi tanévhez ha-
sonlóan – Nyíregyházán, a Cinema Cityben nézhettek meg 
egy előadást. Diákjaink véleménye alább olvasható.  
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„Mi szerény körülmények között élünk, és ezáltal a pályázat 
által eljuthattam olyan helyekre ahová azelőtt még soha 
sem. Nyíregyházán jártunk a Nyírplázában lévő moziban. 
Erre a napra nagy izgalommal készültünk mindnyájan, hi-
szen a filmet 3D-ben láttuk, aminek különösen örültünk. A 
mozi nagyon tetszett, mert olyan volt mintha előttünk történ-
tek volna az események. Az ellátás sem maradt el, még út-
ravalót is biztosítottak számunkra. Nagyon jól éreztem ma-
gam, a mai napig nagy örömmel emlékezek vissza.” (K.A) 

„Nagyon örültem, hogy eljutottam a nyíregyházi moziba. 
Még sohasem voltam, a családom nem tudja ezt megterem-
teni számomra. Nagy élménnyel tértem vissza a kollégium-
ba, és alig vártam, hogy otthon is elmesélhessem szüleim-
nek. Köszönöm, hogy ott lehettem.” (B.J.) 

Kirándulás Lengyelországba 

Április 8-án reggel 8-kor tantestületünk elindult  Krakkóba. 
Busszal utaztunk, 13 órakor megérkeztünk a dél-
lengyelországi városba, Tarnówba.  

Tarnów is azok közé a lengyel városok közé tartozik, ame-
lyek sok szállal kötődnek hazánkhoz. Csoportunkat egy fia-
talember vezette körbe, akitől számos információt tudtunk 
meg a városról, lakóinak életéről és kultúrájáról. Tarnów és 
a magyar nép közötti legszorosabb kapocs kétséget kizáró-
an Bem apó, a legendás tábornok, aki mindkét nép szabad-
ságharcából tevékenyen kivette részét. A második napun-
kon körbesétáltuk Krakkó főterét, rengeteg látványosságot 
láthattunk, az idő szép volt és az idegenvezetőnk sok érde-
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 kességet mesélt nekünk a városról. Majd a délután folya-
mán eljuthattunk az auschwitz–birkenaui koncentrációs tá-
borokba, melyek megtekintése mindenki számára nagyon 
megrázó volt. Kirándulásunk harmadik napján 
Zakopaneban, a Magas-Tátra lengyel részének legfonto-
sabb városában jártunk.  

Csodálatos három napot tölthettünk el együtt, melynek so-
rán egy feledhetetlen élményben lehetett részünk, amelyek-
ről tanáraink így emlékeznek:  

„Az idei év legnagyobb meglepetése volt a három napos 
kirándulásunk. A tantestület a három nap alatt rengeteg he-
lyen járt és rengeteg élményt szerzett: újra osztálykirándulá-
son lévő gyermeknek érezhettük magunkat. Segítőkész és 
barátságos idegenvezetőink a lehető legnagyobb odaadás-
sal vezettek be a meglátogatott városok értékeinek rejtelme-
ibe. Összességében egy nagyon tanulságos és jó hangulatú 
kiránduláson vehettünk részt. Köszönjük!” (T.K.A.) 
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„A kirándulás nagyon jól megszervezett és nagyon jól lebo-
nyolított volt. Örültem, hogy részt vehettem rajta, felejthetet-
len élményekkel és emlékekkel lettem gazdagabb. Mégis 
legemlékezetesebb, legmélyebb nyomott hagyó „élményem” 
az auschwitz-birkenaui koncentrációs tábor látogatás volt. 
Nagyon elgondolkodtató volt látni mindazt – vagy egy részét 
annak –, amit eddig a könyvekből, vagy az internetről olvas-
hattam. Ezen az estén mindenkin látható és érezhető volt a 
látottak hatása. Igen, sajnos ezt látni kell, hogy mindenki 
elgondolkodjon a múlt eseményein és hogy még egyszer ne 
történhessen ehhez hasonló!” (P.K.G.) 

Záró rendezvény 

A Dankó Pista Egységes 
Óvoda-Bölcsőde, Általános 
Iskola, Szakképző Iskola, 
Gimnázium, Kollégium és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
„Tanulással a jövőért” című 
TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-
0022 azonosító számú pá-
lyázatának megvalósulása 

befejeződött. Összesen 40 millió Ft elköltésére került sor az Euró-
pai Szociális Alap támogatásával. A projekt hivatalos zárására 
2015. április 23-án került sor a Faluházban.  A regisztrációt köve-
tően Almási Katalin igazgatónő (mentor) nyitotta meg a rendez-
vényt és köszöntötte a jelenlévőket. A megnyitó után a szakmai 
program bemutatása, valamint a megvalósulásának összefogla-
lása következett, melyet Almási Lászlóné projektmenedzser, 
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 Szálku István szakmai vezető, valamint Markóné Szálku Ildikó 
pénzügyi vezető előadásában hallgathattak meg a meghívott 
vendégek. A rendezvény állófogadással zárult, melyen minden 
kedves résztvevőt megvendégeltünk. A zárásról az alábbi véle-
ményt fogalmazta meg mentoráltunk: 

„Véget ért egy nagyon tanulságos időszak, amelynek méltó 
befejezéseként egy záró rendezvényen vehettünk részt. Kö-
tetlenül beszélgethettünk a rendezvényre meghívott vendé-
gekkel, akik nagyon szívesen és részletesen válaszoltak  
kérdéseinkre. A volt diáktársak viszontlátása is nagy örömet 
okozott és örömmel hallgattuk egymás sikereinek beszámo-
lóját. A rendezvényeken való részvételnek és a mentorom-
tól, tanáraimtól kapott tanácsoknak, segítségeknek köszön-
hetően könnyebben vészeltem át az utolsó év akadályait. 
Igyekszem a lehető legjobb eredménnyel végezni, hogy be-
bizonyítsam: volt értelme a sok fáradozásnak! (R.K.) 
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Eredményeink 

A projekt végrehajtása során ter-
mészetesen fő célkitűzésünk az, 
hogy tanítványainkat támogassuk 
céljaik elérésében, boldogulásuk 
elősegítésében, amely eredmé-
nyességét a vállalt indikátorok tel-
jesítése mutatja. A megvalósulási 
időszak eredményeit is ezen indi-
kátorok mentén tekintjük át. 

A projektbe 2013 októberében 36 
tanuló bevonására került sor. 2013. december 9-én egy ta-
nuló elhagyta az intézményt, ezért új tanuló bevonása vált 
szükségessé. 2014 júniusában 18 végzős tanuló sikeres 
érettségi vizsgát tett intézményünkben, helyettük júliusban 
új mentoráltakat választottunk ki és vontunk be. A második 
tanévünk is mentorált cseréjével kezdődött, ugyanis 2014. 
augusztus végén egy tanulónk másik intézményben folytatta 
tovább tanulmányait, így szeptember 1-jétől új tanulóval 
folytattuk tovább a megvalósítást. 2014 novemberében, illet-
ve 2015 februárjában is távozott egy-egy tanulónk, akik he-
lyett új diákokat választottunk. Így összesen 58 tanuló lett 
bevonva a program megvalósításába. 

A program sikerességének érdekében 10 fő szakmai meg-
valósítót vontunk be, az ő feladatuk volt a programban részt 
vevő tanulóink mentorálása, az egyéni fejlesztési tervek és 
a haladási naplók vezetése, szakmai anyagok elkészítése, a 
programhoz tartozó rendezvényeken, eseményeken való 
részvétel és a családlátogatás volt. 2014. július 1-jétől egy 
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 szakmai megvalósító nem tudta tovább vállalni a mentori 
feladatokat, így új mentort választottunk. A személycsere 
zökkenőmentesen megtörtént. 

11 együttműködő partnerrel sikerült megállapodást kötnünk, 
akikkel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, rendezvénye-
inkre meghívást kaptak, vagy közösen bonyolítottuk le azo-
kat, illetve a mentoráltak által kitűzött célok elérésében is 
sikeresen együtt tudtunk működni. 

A programba bevont tanulók javuló tanulmányi eredménnyel 
büszkélkedhetnek, évfolyamismétlésre pedig egyetlen 
mentoráltnál sem volt szükség. Ezen eredmények a  
mentorálásnak, a szülőkkel és az együttműködő partnerek-
kel való együttműködésnek köszönhetők. 

A tanulói hiányzások is csökkentek, mely szintén a szülők, 
az együttműködő partnerek, a diákok és a mentorok együt-
tes munkájának köszönhető. 

Vállaltuk, hogy a projekt megvalósítása során 15 tanuló vég-
zettséget szerez. Ezt az értéket már a 2013/2014-es tanév-
ben sikerült teljesítenünk, illetve túlteljesítenünk, amikor 18 
fő tett sikeres érettségi vizsgát. A 2014/2015-ös tanév végén 
várhatóan 17 tanuló fogja sikeresen, érettségi vizsgával be-
fejezni tanulmányait. 

A felsőoktatási intézménybe jelentkezők száma a 2013/2014
-es tanévben 11 fő volt, mellyel a vállalt érték (15 fő) 73,3%-
át teljesítettük. A 2014/2015-ös tanévben ezt a számot sike-
rült még 10 fővel kiegészítenünk, így a két tanév alatt 21 fő 
jelentkezett felsőoktatási intézménybe. 

Továbbtanulóink eredményeit a következő táblázatokban 
mutatjuk be. 
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Szerintük ‖ Programunk 

Intézmény, szakirány  Jelentkezett  
Felvételt 

nyert  

DE GYFK, Óvodapedagógus 
(roma nemzetiségi) 

5 5 

DE-GYFK,  
Óvodapedagógus 

1 1 

NKE-RTK, Rendészeti igazgatási
(közrendvédelmi) 

2 0 

NKE-RTK, Rendészeti igazgatási
(katasztrófavédelmi műveleti) 

1 1 

DRHE, Tanító 1 0 

DE-EK, Ápolás és betegellátás
(mentőtiszt) 

1 1 

Összesen 11 8 

Felvételi eredményeink (2013/2014) 

Intézmény, szakirány  Jelentkezett  

DE GYFK, Óvodapedagógus 
(roma nemzetiségi) 

2 

DE-GYFK,  
Csecsemő– és kisgyermeknevelő 

2 

DE-EK, Egészségügyi szervező 1 

NYF, Sportszervező 1 

NYF, Tanító 3 

NYF, Testnevelő-edző 1 

Összesen 10 

Felvételi jelentkezések (2014/2015) 
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  A megvalósítás során 26 közösségépítő program megtartá-
sát terveztük, amelyek a tanulók nevelésében, lelki fejlődé-
sükben, szemléletmódjuk változásában nagy szerepet kap-
tak. Az intézmény fontos helyszíne a multikulturális nevelés-
nek, amelynek alapját az otthonos, elfogadó légkör biztosít-
ja, ahol mindenki önmaga lehet, és elfogadásra, megbecsü-
lésre talál.  

A megrendezett programok között voltak olyanok, amelye-
ken csak a projekt célcsoportja – mentorok és mentoráltak – 
és az együttműködő partnerek vettek részt, és természete-
sen voltak olyanok is, amelyeket már évek óta megszerve-
zünk, amelyek már hagyománnyal rendelkeznek a Dankó-
ban, illetve olyanok is, amelyeket a projekt megvalósítása 
során vezettünk be hagyományteremtő jelleggel. Így a 
2013/2014-es tanévben 17, a 2014/2015-ös tanévben szin-
tén 17 rendezvényen vehettek részt a mentoráltak, amelyek-
ből a projekt keretében 26 program került megrendezésre. 
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Vállalásaink megvalósulása a projekt során 

*A 2013/2014-es tanévben végzett diákok illetve az iskolaelha-
gyók helyett új tanulókat vontunk be a programba. 

Szerintük ‖ Programunk 

Mutató neve 
Vállalt 
érték 

A projektbe bevont tanulók  száma 36 

Aktívan bevont együttm űködő partnerek   
száma 3 
A projektbe bevont tanulók száma, akiknek 
tanulmányi eredménye javult  a továbbtanu-
lásban kulcsfontosságú tantárgyak körében 

29 

A projektbe bevont tanulók száma, akik év-
folyamismétlés nélkül haladnak  tovább 29 
A projektbe bevont tanulók száma, akiknek 
igazolt és igazolatlan mulasztása  egy tan-
évben nem haladja meg a 250 órát 

35 

A projektbe bevont 11., 12., 13. évfolyamos 
tanulók közül végzettséget szerz ők száma 15 

A projektbe bevont tanulók közül felsőokta-
tásba jelentkez ők száma 15 

A projekt keretében megtartott közösség-
építő programok  száma 26 

Teljesí-
tett 

58* 

11 

30 

54* 

35 

18 

21 

26 
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Szerintük… 

Ebben a fejezetben mentoráltjaink kaptak arra lehetőséget, 
hogy programunkról, intézményünkről véleményt alkossa-
nak. Beszámolóikat a következő oldalakon olvashatják. 

„Már gimnáziumi tanul-
mányaim kezdetén igen 
szoros kapcsolatba ke-
rültem mentorommal. 
Eleinte nehezemre esett 
az itteni tanulási idő he-
lyes beosztása, vissza-
gondolva, kevesebb időt 
fordítottam a tanulásra. A 
program kezdetekor egy-
részt nagyon örültem, 
hogy bekerülhettem és 
ilyen nagy lehetőséget 
kaptam, másrészt a men-

tor személye külön örömöt, biztonságot nyújtott. Hamar 
összeszoktunk, zökkenőmentesen indult a közös munka, 
hiszen fiatal, lendületes, rugalmas felfogása gyorsan rám 
ragadt. Új módszerekkel, számos új ismerettel gazdagod-
tam, de mindemellett minden egyes alkalommal beszélget-
tünk, elmondhattam gondjaimat, problémáimat. Gyakran 
elkísért minket zenei előadásainkra és ezek a közös emlé-
kek feledhetetlenek számomra. A program keretein belül 
számos helyre eljutottunk, tanszercsomagokat kaptunk, 
számos programot szerveztek nekünk, a legfőbb dolog 
mindemellett, hogy felnőtt emberként kezeltek és segítet-
tek, hogy én is azzá válljak.” (R.S.) 
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„Már az elején tisztában 
voltam azzal a ténnyel, 
hogy ez a mentorprog-
ram igen nagy előnyömre 
fog válni. Már akkor tud-
tam, hogy elsődleges és 
legfőbb célom a tovább-
tanulás, ennek megfele-
lően heti rendszeresség-
gel foglalkozásokon, fej-
lesztéseken vettem részt. 
A velem foglalkozó taná-

rok sokat segítettek, minden tudásukat megpróbálták átadni, 
gazdagítani tudásomat. Megannyi élménnyel gazdagodtunk, 
kirándulások, rendezvények, fellépések, nyári tábor… A 
mentorálások során − és igazából bármikor iskolaidőn kívül is −  
számíthattam mentorom megértésére, tanácsaira. Sok esetben 
egy-egy beszélgetés, tanács mindennél többet jelentett. Folya-
matosan motivált, bíztatott, és segítette utamat végig tanulmá-
nyaim során. Úgy érzem, a mentor-mentorált viszony mellett, 
egy örök barátság is köttetett.” (B.L.) 

„A mentorprogramba kerülésem óta sok új ismerettel, él-
ménnyel gazdagodtam. Az iskola életének igazi részesévé 
váltam, új barátságokat kötöttem a rendezvények alkalmá-
val. Mentoromhoz minden ügyes-bajos dolgaimmal fordulha-
tok, mind a magánéleti gondjaimat, mind a tanulmányaim 
során felmerülő problémáimat együtt próbáljuk megoldani. 
Több alkalommal kaptunk tanszercsomagot is, amelynek 
szintén nagyon örültem. Egyik legemlékezetesebb közös 
pillanatunk egy közös cirkuszi látogatás volt.” (SZ.I.) 
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 „Végtelenül boldog voltam, ami-
kor kiderült én is bekerülhetek a 
mentorprogramba. Külön örö-
mömre szolgált a mentor sze-
mélye, hiszen évek óta különös 
kapcsolatot ápoltunk. A tanév 
folyamán nagyon sok élmény-
nyel gazdagodtunk, hiszen szá-
mos rendezvényen vettünk 
részt, programot szerveztek 
számunkra. A tanulmányi ered-
ményem is folyamatosan javul, 

bármikor, bármilyen tantárgyból gyakorolnom kell, javítani 
akarok, minden pedagógus készségesen támogat. A 
mentorálás folyamán mindig lehetőségem van beszélgetni, 
megosztani Sz. tanár úrral problémáimat. Sokat beszélget-
tünk már a továbbtanulásról is, amelyre a fejlesztések segít-
ségével tudatosan készülök. Mentorommal és társaimmal 
megannyi közös élményben volt részünk melyek úgy érzem, 
akár egész életem át végigkísérnek.” (R.M.) 

„2014 szeptemberétől már a Debreceni Egyetem Gyermek-
nevelési és Felnőttképzési Karára járok, nemzetiségi óvoda-
pedagógus szakra. Nagyon kemény időszakon vagyok túl, 
de örömmel jelenthetem, sikeresen vettem az elém gördülő 
akadályokat. Így már mindent megértettem, amit a tavalyi 
esztendőben mentoromtól, osztályfőnökömtől hallottam. Bár 
nagyon jó helyre kerültünk és a Lippai Balázs Roma Szak-
kollégium szárnyai alatt tovább koordinálják tanulmányai-
mat, mégis elveszítettem azt a határtalan törődést, szerete-
tet, amit a középiskolában tanáraimtól, társaimtól önmagá-
ban az intézmény egészétől kaptam. Hamar rájöttem, hogy 
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az a sok foglalko-
zás, fejlesztés 
nem hiába való 
volt és csak az én 
javamat szolgál-
ták. A másik igen 
fontos dolog, amit 
sehol máshol nem 
tanítanak, az 

„emberré válás”. A tavaly kapott intelmek alapján próbálom 
élni az életem, és biztos vagyok benne, ha ezek vezérelnek 
utamon, én is értékes, felnőtté válhatok. Bár már új helyen 
kell élni mindennapjainkat, mégis igen nagy magabiztossá-
got jelent számomra, hogy bármikor szívesen látnak a Dan-
kóban és bármikor fordulhatok bárkihez, az emlékek mellett 
a szeretet sosem múlik el.” (R.B.) 

„A programban az előző tanévben vettem részt. Nagy szük-
ségem volt érettségiző diákként a támogatásra. A tanév so-
rán nagyon sok mindent tanultam meg önmagamról és kör-
nyezetemről. Új szemszögből kezdtem nézni a világot. Sok-
kal nyitottabb lettem mások felé, aminek köszönhetően a 
barátaim száma megnőtt. A hétköznapi életben is sokkal 
könnyebben boldogulok, mint azelőtt. A legnagyobb áttörést 
számomra a sikeres érettségi vizsga hozta meg, a napi szin-
tű fejlesztések, érettségi felkészítők és segítőkész tanáraim-
nak köszönhetően. A rendezvényeken szerzett élményeimre 
mai napig szívesen gondolok vissza és egész életemben 
őrizni fogom őket. A mentorációk előtt még nem igazán tud-
tam, hogy mit kezdjek magammal. A mentoromnak és taná-
raimnak köszönhetően hamar megismertem a lehetőségei-
met és célt találtam magamnak. Az érettségi után sem 
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 hagytam abba a tanulmányaimat. Jelenleg is tanulok, rend-
szerinformatikusnak. Eme programnak köszönhetem, hogy 
megtaláltam azt az utat, ami hozzám a legközelebb áll. A 
mai napig szívesen látnak volt tanáraim. Kapcsolatom a 
mentorommal nem szűnt meg, a mai napig beszámolok a 
dolgaimról, és ha döntés előtt állok, mindig kikérem a véle-
ményét és meghallgatom. A mai napig élvezem a 
mentorálás előnyeit és nem lehetek elég hálás, hogy része-
se lehettem ennek a dolognak.” (M.L.) 

„A Dankóba hatodikos koromban kerültem, azóta elvégez-
tem az általános iskolát, majd 2014-ben sikeres érettségi 
vizsgát tettem. Sajnos csináltam egy-két butaságot, így nem 
jutottam be főiskolára, amit már nagyon bánok. Az eltelt két 
évben a mentor programnak köszönhetően sokat változtam, 
mondhatni megkomolyodtam, felnőtté váltam. Visszatekint-
ve az elmúlt évekre sok-sok közös program és rengeteg ta-
nulás mellett elmondhatom, hogy igazi diák voltam: egyszer 
angyal, olykor pedig ördög szerepben tündököltem, de min-
dig volt mellettem valaki, aki 
segített, ha kellett.” (K.J.L.) 

„Bekerültem a mentor program-
ba, amelynek nagyon örültem. 
Visszatekintve, ha nem kerülök 
be és nincs ki támogasson, ak-
kor valószínűleg le sem érettsé-
gizem. Szerencsére nem így 
történt. Rossz baráti társaságba 
kerültem, amely nem vált a ja-
vamra. Hiányoztam a tanítási 
órákról, nem dolgoztam,  ren-
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detlenkedtem, ahol lehetett, ellentmondtam tanáraimnak és 
szüleimnek. Az idő előre haladtával azonban szüleim, mento-
rom és tanáraim tanácsára rádöbbentem, hogy rossz úton 
járok. Nekem az elmúlt két tanév irányt mutatott, helyes útra 
terelt, így gyakorlatilag újjá születtem. (F.V.) 

„Nagyon örültem, annak amikor 
megtudtam, hogy Tanárnő lett 
a segítőm. Már előtte is sokat 
beszélgettünk, így könnyen  és 
jól együtt dolgoztunk az elmúlt 
két tanévben. Összességében 
egy bátortalan, félénk diák va-
gyok-voltam, de bátran el-
mondtam gondolataimat, érzé-
seimet mentoromnak. Jól esett, 
hogy mindig meghallgatott és 
megpróbált segíteni, ha mással 

nem is, de egy pár jó szóval. Megbízható és segítőkész volt 
mindig. Ha problémám volt a tanulással, akkor segített, be-
szélt a szaktanárokkal, időpontot egyeztetett, hogy minden-
kinek jó legyen. A mai napig nagyon hálás vagyok neki a 
segítségért és nagyon szeretem.” (B.A.) 

„Amikor megtudtam, hogy engem is be akarnak vonni a mentor 
programba nem örültem neki, mert féltem, hogy plusz terhet fog 
jelenteni számomra. Utólag nem bántam meg, hogy beleegyez-
tem, és beléptem a programba. Igaz, sokszor link voltam, tanárai-
mat kiakasztottam, de mentorom mindig kiállt mellettem. Talán 
ennek köszönhetem, hogy végül összeszedtem magam, megko-
molyodtam és sikeres érettségi vizsgát tettem. Mikor már én sem 
hittem magamban, ő akkor is bízott és hitt bennem. A program 
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 számomra az jelenti, hogy mindenkinek van remény. (S.J.) 

Mintha csak ma lett volna, hogy a mentorom mellett álltam az 
érettségi bizonyítványommal a kezemben. Sok minden tör-
tént velem azóta, de addig is. Amikor év elején bekerültem a 
programba, kíváncsi voltam, hogy mit kapok majd, hogyan 
tud segíteni a mentorom, a fejlesztő tanáraim abban, hogy 
sikeres érettségit tegyek. Meg kell mondani, hogy rengeteg 
munkájuk volt abban, hogy most már érettségivel rendelke-
zem. Jól esik visszaemlékezni a fejlesztésekre, mentorá-
lásokra, hiszen nagyon sokat tanultam tanáraimtól. A sok ta-
nulás mellett, még arra is tudtak időt szánni, hogy az átlagos 
iskolai napokba vigyenek egy kis szórakozást is. Márton nap, 
Mikulás, Mindenki karácsonya és még sorolhatnám azokat a 
programokat, amelyekkel színesítették iskolai mindennapjain-
kat. Örömmel gondolok vissza az itt töltött időre, és bár már 
végeztem, mindig is Dankós maradok!” (O.A.) 

„Amikor bekerültem a programba, gondoltam: jó kis feladat lesz 
engem rábírni a tanulásra. So-
sem voltam az az igazán 
jótanuló gyerek. Valahogy, még 
én sem tudom hogyan, a men-
toromnak és tanáraimnak sike-
rült elérnie, hogy legalább az 
utolsó évemben összeszedjem 
magam, és sikeresen vágjak 
neki az érettséginek. Sokat be-
szélgettünk a mentorommal, 
rengeteget segített a minden-
napokban, már egy idő után 
olyanokat is megbeszéltünk, 
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aminek nincs is köze az iskolához. A programnak köszönhető-
en mozgalmasra sikerült az utolsó évem, ami nagyon jó volt. A 
tanulás mellett sok rendezvény is volt, ami a mi szórakozásunk-
ra szolgált. Ilyen volt például a mozi látogatás, a Mikulás nap, 
vagy a Mindenki karácsonya. Egy biztos: azt, hogy megszerez-
tem az érettségit, többek között a mentoromnak és tanáraim-
nak is köszönhetem, hiszen kiálltak mellettem, foglalkoztak ve-
lem, amiért mindig is hálás leszek nekik!” (Z.K.) 

„Miért is jó a Dankóban tanulni? 
Elsősorban meg kell említeni, 
hogy ez az iskola számtalan 
esélyt nyújt az ott tanulóknak, 
hogy önmagukat érvényesíteni 
tudják, a tanulmányaikban a 
legjobb eredményeket érjék el 
és, hogy minél jobban érezzék 
itt magukat. Mindehhez járult 
hozzá ez a program is, ahol a 
tanáraink szívesen segítettek, 
hogy jobban felkészülhessünk 
az érettségikre. Másodszor nem 

szabad meg feledkezni arról sem, hogy a Dankó Pista Intéz-
mény segítséget nyújt a különböző társadalmi rétegből szár-
mazó diákoknak, hogy egyenlő eséllyel rendelkezhessenek a 
tanulmányaik során. Az iskola célja, hogy elfogadják a diákok 
egymást függetlenül attól, hogy milyen anyagi helyzettel ren-
delkeznek. A különböző hátrányos helyzetű diákoknak segí-
tenek beilleszkedni a társadalomba. Mindezt úgy tudják elér-
ni, hogy támogatják, segítik és bíztatják − mentorálják − a ta-
nulókat, valamint különböző programokat szerveznek, ahol a 
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 tanulók jobban megismerhetik egymást és tanáraikat. 

Ami engem illet, én 2011-ben kezdtem el a tanulmányaimat 
az iskolában, és 2014-ben végeztem belügyi rendészeti ta-
gozaton. Bár a rendészetis tárgyak igazán izgalmasak vol-
tak, engem mégis a biológia érdekelt és ezzel akartam fog-
lalkozni, mivel a későbbiekben az egészségügy területén 
szeretnék elhelyezkedni mentőtisztként.  

Ahhoz, hogy ezt sikerüljön megvalósítani, biológiából is 
érettségit kellett tennem. Így az utolsó két évben ebből a 
tárgyból fakultációra jártam, ahol minden segítséget meg-
kaptam, hogy minél jobban felkészülhessek. Mentorom tá-
mogatásával nem csak  a felvételim sikerült, hanem sok ta-
nácsot kaptam mind a tanulás, mind a magánélet területén. 
Idén már a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karára, Nyír-
egyházára járok és hamarosan megkezdem második vizs-
gaidőszakomat annak érdekében, hogy néhány éven belül 
álmom valóra váljon. Köszönetet mondok mindenért, a Dan-
kó nélkül mindez nem sikerülhetett volna!”(L.L.) 

Programunk ‖ Szerintük   



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 350 példányban 




