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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 
kiadványunk megjelenése alkalmából. 

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

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

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

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

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

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

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

A Dankó ‖ Szerintünk   
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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 

Szerintünk ‖ A Dankó 
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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 ‖ Szerintünk   
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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.  

Szerintünk ‖ 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 ‖ Szerintünk   
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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-

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

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

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

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

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

A Dankó ‖ Szerintünk   
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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. 

Szerintünk ‖ A Dankó 



15 

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 ‖ Szerintünk   
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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-

Szerintünk ‖ 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 ‖ Szerintünk   
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 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.

Szerintünk ‖ Programunk 
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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 

Szerintünk ‖ Programunk 



25 

 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.  

Szerintünk ‖ Programunk 



29 

 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 
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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; 

Szerintünk ‖ Programunk 



35 

 − 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 
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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-
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 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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Mi történt a tanévben? 

Egyéni fejlesztési terv összeállítása 

A programba bevont célcsoport felkutatását, toborzását, ki-
választását követően a tanulókkal – a törvényes képviselő-
vel együtt – tanulószerződés köttetett. A szerződést aláíró 
tanuló bemeneti mérésként (szövegértés, szövegalkotás; 
matematika; idegen nyelv; IKT; ember és társadalomisme-
ret; természetismeret) feladatlapokat töltött ki.  

A bemeneti mérések megírását követően a mentoráltakkal 
közösen áttekintettük, kiértékeltük az eredményeket. Meg-
határoztuk a legfontosabb hosszú távú célokat, és azt, hogy 
a diákok fejlődése és eredményessége érdekében mely 
kompetencia területeken szorulnak folyamatos fejlesztésre, 
gyakorlásra. A diákokkal egyeztettük, hogy melyik szakta-
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nárral és mikor kell részt venni a foglalkozásokon: így kiala-
kult a végleges kis közös órarendünk, melyben heti rendsze-
rességgel a mentorálás és a fejlesztés is jelen van.  

Következő lépésként a gyerekek korábbi tanulmányi helyze-
tét értékeltük közösen, megbeszéltük a legfontosabb teen-
dőket és egy új rövid távú célt jelöltünk ki közösen, melyért 
küzdenünk kell az elkövetkezendő időszakban. Ezt egy 
hosszabb beszélgetés követte, majd egy szituációs játék 
segítségével egy jövőképet alkotott a mentorált, mely mun-
kájáról, családjáról, álmairól, lakásáról, gyermekeiről szólt. A 
„játék” egy új eljárás alapján készült melynek lényege, hogy 
kérdéssorozatok, és egyéb feladatokkal kiegészülve megka-
punk egy jövőt mutató portfoliót. 

Természetesen nem maradhatott ki a beszélgetés a tovább-
tanulásról sem, főleg a 12. évfolyamosoknál, akiknek már 
égetően közeledett a döntés ideje.  
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 Hosszútávú cél: érettségi, sikeres felvételi 

Nem maradhatott ki a feladataink közül az érettségi taglalá-
sa sem. A mentorálások során ismertettük a hatályos törvé-
nyek-jogszabályok alapján az érettségi rendszer működését, 
a lehetőségeket, a pontozási rendszert. Ezek után áttértünk 
a mai felvételi rendszerre, ponthatárokra, felvételi pontok 
számításainak lehetőségeire, finanszírozási formákra. Fel-
hívtuk a diákok figyelmét a lehetőségeikre a plusz pontok 
tekintetében.  

Téli szünet 

A rövidebb vagy hosszabb tanítási szünetek idejére sem 
szabad a diákokat úgy elengedni, hogy valamilyen kisebb-
nagyobb munkát, feladatot ne kapjanak. Így tettünk a téli 
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szünet előtti utolsó találkozásunkkor is. Megbeszéltük a téli 
szünet alatt otthon töltött idő hasznos eltöltését. Természe-
tesen a karácsony, az ünnep, a család, a békesség, a szü-
lők szeretete mindennél fontosabb, de a köztes „unalmas 
napokra” több feladatot jelöltünk ki a tanulóknak, amelyeket 
a szünet végeztével ellenőriztünk és visszacsatolunk. Így az 
első újévi foglakozások azzal teltek, hogy megbeszéltük a 
téli szünet alatt történt élményeket, az áldott karácsonyra 
való készülődést, ajándékvásárlást, sütést-főzést, a szil-
veszteri bulit, majd leellenőriztük és átbeszéltük a korábban 
kiadott feladatokat. Nagyon jó hangulatban teltek el az ilyen 
és ehhez hasonló foglalkozások.  

Mérföldkövek: felülvizsgálat (negyedéves vizsgák), 
félévzárás 

Időközben eljött a felülvizsgálatok (negyedéves vizsgák) ide-
je, melyek megmutatták, hogy a tanulók, hogyan fejlődnek, 
egyáltalán fejlődnek-e, bepótolták-e hiányosságaikat. A fe-
lülvizsgálat alapján egyeseknek picit változott az 
„órarendje”: más, vagy kevesebb fejlesztő foglalkozásokon 
kellett részt venniük.  

Nem volt szabad megfeledkeznünk időközben a gimnáziumi 
tanulmányokról sem, elérkezett az első félév zárásának az 
ideje az utolsó pillanatokban, egy-egy fontos „jegymentő” 
feleletre, kisbeszámolóra is felkészültünk. Miután megkap-
ták a hivatalos félévi értesítőt mentoráltjaink, egyenként kiér-
tékeltük, elemeztük és újabb rövid távú célokat jelöltünk ki, 
hogy hol is tudnánk javítani. 
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 Szalagavató 

A végzős gyerekek diákéletében egy újabb nagy lépés kö-
vetkezett: a szalagavató. Ez mentornak és mentoráltnak egy 
igen jelentős esemény, hisz ez csak egyszer adatik meg 
diákként az ember életében. Különleges alkalom volt ez an-
nak a mentortársunknak is, akinek pedagógus pályafutása 
alatt ez volt az első végzős osztálya. Ő a következőket 
mondta erről a rendezvényről: „Utólag visszagondolva bol-
dog, de egyben szomorú nap volt: egyrészt büszke voltam a 
diákokra, és az eddigi közös munkánkra, másrészt egyre 
jobban tudatosult bennem, hogy el fogom őket veszíteni. 
Büszkén tűztem fel a szalagot mentoráltjaimnak is. Beszél-
gettünk a szalag súlyáról, az ezzel járó felelősségről, köte-
lességekről.” 
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Érettségire, továbbtanulásra jelentkezés 

A szalagavatót követően a tizenkettedikes mentoráltak éle-
tében gyorsan pörögtek az események. Következő felada-
tunk az volt, hogy időt szántunk egy utolsó beszélgetésre, 
egyeztetésre, a továbbtanulásról, és az érettségire való je-
lentkezésekről foglaltuk össze a legfontosabbakat.  

A végzős tanulók kitöltötték az érettségire való jelentkezési 
lapjukat. Egyeztettünk a pontos felsőoktatási jelentkezési 
sorrendről. Tisztáztuk, rendszereztük, begyűjtöttük, lemásol-
tuk és hitelesítettük  a szükséges papírokat, dokumentumo-
kat. Ezek a dolgok mindennél fontosabbak ilyenkor. Voltak 
olyan mentoráltjaink, akik nem jelentkeztek a felsőoktatás-
ba, más terveik voltak. Mások eltökélt továbbtanulási célok-
kal, tervekkel rendelkeztek. 

Folyamatos problémamegoldás, megbeszélés 

Mindig időt kell szakítani a tanulók személyes, aktuális prob-
lémáinak, gondjainak megbeszélésére. A programban részt-
vevő diákok legnagyobb részének két dologra van igazán 
szüksége: szeretetre és megértésre. Bizonyos időközönként 
így beiktattunk egy nagy és hosszú beszélgetést, amikor fel 
tudtuk térképezni a gyerekek lelki világát.  

Rendszeresen időt szenteltünk különböző műveltségi tesz-
tek megoldására is. Ezek nagymértékben hozzájárulhatnak 
a tanulók fejlődéséhez, motiválásához is.  
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 Év végi hajrá 

A tavaszi szünetre újabb 
munkákat, feladatokat kap-
tak diákjaink, majd miután 
visszaérkeztek a pihenőről, 
a végzős diákoknál már a 
várható év végi eredmé-
nyeket boncolgattuk. Min-
dent megtettünk, hogy az 
utolsó éves bizonyítványuk 
minél jobb eredménnyel 
záruljon.  

Innentől már nagyon kevés 
idő maradt, bár ezalatt számos, igen jelentős esemény várt 
még ránk. A végzős mentoráltak számára április utolsó nap-
ján eljött a várva várt nagy esemény: a ballagás. A diákok 
büszkén álltak a sorban, mégis vegyes érzésekkel voltak 
tele. Elvégezték a középiskolát, az érettségi kapujába lép-
hettek, ám elveszítettek egy olyan közösséget, amely min-
dig féltette, óvta őket.  

Ezt követően 2014. május 5-én elkezdődött az írásbeli érett-
ségik sorozata. Folyamatosan bíztattuk végzős diákjainkat, 
hogy ne ijedjenek meg, koncentráljanak, adjanak bele min-
dent, amit az eltelt években tanultak, elsajátítottak. 

Az írásbeli érettségi vizsgák hetét követően a végzős 
mentoráltakkal összegeztük a tapasztalatokat, internet se-
gítségével megnéztük az írásbeli érettségi vizsgák hivatalos 
megoldókulcsait, és összevetettük az általuk elmondottak-
kal. Ezek alapján összeállítottunk egy várható pont és ered-
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ménylistát is. A foglalkozás végén nem maradhatott el az 
őszinte beszélgetés sem amiből mindig leszűrhető, ha bár-
milyen gondjuk, bajuk, kétségeik lennének. 

Ezalatt a programban részt vevő 11. évfolyamos diákokkal 
azon fáradoztunk, hogy a félévi eredményeikhez képest ja-
vítsanak. Az általános tapasztalat az volt, hogy diákjaink 
motiváltabbá váltak, legtöbbjüknek sikerült megvalósítani ezt 
a rövid távú célt. Az évvége mellett már készültünk a 
„kisérettségi” vizsgákra. Ez a próbaérettéségi – amelyet a 
már tanult ismereteket figyelembe véve a korábbi tanévek 
érettségi dolgozataiból, szóbeli tételeiből állítunk össze – 
iskolánkban már több éve bevett jó szokás, amely segít a 
tizenegyedikes gimnazistáknak felkészülni az érettségi vizs-
gákra, átérezni a hangulatát, megismerni a menetét. A vizs-
gahelyzeten túl a diákokkal olyan kommunikációs feladato-
kat oldottunk meg, amelyek elősegítik az eredményesebb 
szóbeli érettségit.  

Egyes foglalkozásokon a tevékenységünk lényege az volt, 
hogy gyakoroljuk a források elemzését, ábrák, grafikonok 
legfontosabb adatainak a kiszűrését. Ezen felül olyan közér-
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 dekű híreket, mindennapi életben megjelenő problémákat 
vetettünk fel, amelyek mind a szóbeli érettségikor, mind a 
felvételi vizsgán visszaköszönhetnek.  

A tapasztalatok itt is azt mutatták, hogy legtöbb 
mentoráltunk megállta helyét a „kisérettségin”, amely re-
ménykeltő a jövőre nézve.  

Több olyan mentoráltunk is volt, aki az év végi hajrá köze-
pette készült a középfokú nyelvvizsgára is lovári nyelvből. A 
szaktanárral való egyeztetés után nagyon jó visszajelzése-
ket kaptunk felkészültségükről.  

Általános tapasztalat volt, hogy a szóbeli érettségi előtt a 
végzősök nagyon izgultak, „féltek”.  Így a vizsga előtti utolsó 
találkozás alkalmával a legfontosabb feladatunk az volt, 
hogy lelket öntsünk beléjük. Egyeztettük a nyitóértekezlet 
időpontját, megbeszéltük mikorra kell jönniük. Még egyszer 
áttekintettük, hogyan is fog zajlani a szóbeli érettségi vizsga.  
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Az érettségi és a felvételi 

A vizsgán a mentorok is 
együtt izgultak a diákokkal, 
a vizsgáztatók egy pillan-
tással, mozdulattal, mosoly-
lyal igyekeztek nyugalmat 
sugározni feléjük, amiből 
erőt meríthetnek.  

A vizsgák lezárásakor büsz-
kén néztük, ahogy minden 
végzős mentoráltunk átve-
hette az érettségi bizonyít-
ványt. A sikeres végzés mel-
lett 1 fő általános dicséret-
ben részesült, 9 diákunk pe-

dig egy vagy több tárgy szóbeli feleletéért kapott elismerést.  

Az érettségit követően kaptuk a jó hírt: nyelvvizsgázóinknak 
sikerült a középfokú C típusú lovári nyelvvizsgája is. 

Ma már tudjuk, hogy nem csak az alkalmassági vizsgák vol-
tak sikeresek, hanem az eredményes érettségiknek köszön-
hetően 11 továbbtanulni szándékozó mentoráltunk közül 8 
felvételt nyert abba az intézménybe, ahová tervezte.  

Az érettségi vizsgával egyidőben egy másik jó hír is érke-
zett: egy mentoráltunk az érettségi bizonyítvány osztásakor, 
ünnepélyes keretek között köthetett szerződést a Magyar 
Honvédséggel. Végzős diákunk a nyár folyamán már az ön-
kéntes műveleti tartalékos alapkiképzését is sikeresen telje-
sítette. Későbbi tervei között pedig szerepel, hogy szerződé-
ses katonai szolgálatot vállal. 
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 Itt a nyár 

A nyár folyamán folyamatosan tartjuk a kapcsolatot 
mentoráltjainkkal. Szükség esetén otthonukban látogattuk 
meg őket, illetve lehetőség volt szerdánként az iskolában is 
a találkozásra. Mindezek mellett – leginkább a Facebook 
segítségével –  folyamatosan elérhetők vagyunk, amellyel 
diákjaink gyakran élnek. Van, hogy csak egy „Jó napot, mi 
újság?” szintű üzenetet váltunk, de olyan is akad, hogy órá-
kig beszélgetünk, attól függően, hogy mi foglalkoztatja gye-
rekeinket.  

Ezek a beszélgetések, találkozók alkalmasak arra, hogy a 
mindennapi problémákat áttekintsük, de arra is, hogy a kö-
vetkező év feladatairól, céljairól a pályaválasztásról és a jö-
vőről eszmét cseréljünk. 
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Ha nyár, akkor Mentortábor 

Intézményünk felsődobszai üdülőjében évek óta szervezünk 
diákjainknak táborozást, amely idén sem maradhatott el.  

Ez a helyszín jó lehetőséget adott arra, hogy az újonnan 
bevonásra került mentoráltak (18 fő) megismerkedjenek 
mentoraikkal, illetve az előző tanévben bevont tanulókkal.  

A mentortáborban egy hetet közösen töltöttek el, ahol a szí-
nes programokon keresztül nemcsak a tanulás volt a fő cél, 
hanem a fejlődés és a szórakozás is. 

A tábor részletes programjáról és a tapasztalatairól bőveb-
ben beszámolunk a következő fejezetben.  
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A tanév rendezvényei 

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

Márton nap 

November 11-e a naptárban ősidők óta a téli évnegyed kez-
dő napja. A Márton napi liba-lakomáról szóló első írásos be-
számoló 1171-ből származik. Akkoriban ez inkább azzal volt 
kapcsolatba hozható, hogy Szent Márton napja jelentette a 
paraszti év végét, a népszokás szerint ilyenkor zárták le az 
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éves gazdasági munkákat, kezdetét vette a természet téli 
pihenő időszaka.   

2013. november 11-én Márton napi mulatságot szerveztünk. 
A rendezvény különösen jó hangulatban telt el, a diákok vé-
gig vetélkedtek, és különböző érdekes feladatokat oldottak 
meg, majd boldogan ültünk a nap végén közösen az asztal-
nál és fogyasztottuk a sült libacombot, sült tököt, almát.  

Egészségnap 

Egy héttel Márton nap után újabb pompás rendezvényen 
vehettünk részt: Egészségnapot rendeztünk. A rendezvény 
lényege az egészségtudatos étkezés, és az egészséges 
ételek megismertetése volt, valamint  egészségügyi előadá-
son is részt vehettek, ahol megtanulhatták az újraélesztést 
és a vállalkozó szellemű diákok AMBU bábun kis is próbál-
hatták azt. A gyerekekkel ismét nagyon sok jó programba 
kapcsolódtunk be, és számos gasztronómiai újdonságot 
kóstolhattunk végig. A nagy főzőcsapat munkájából is kivet-
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 ték mentoráltjaink részüket: büszkén készítették és szolgál-
ták fel a mennyei finomságokat.  

Iskolánk nagy sikerrel rendezte meg Egészség napját. Az 
iskolába való érkezéskor minden diák és a többi látogató is 
almát és az egészséges táplálkozást népszerűsítő tájékoz-
tatást kapott. A rendezvényt kis vetélkedővel színesítettük 
az osztálytermekben és az udvaron, ahol ügyességi gyakor-
latokban és tudásfelmérő feladatokban mérték össze erejü-
ket az   osztályok. A győztesek jutalomban részesültek. A 
nap végén a diákok megkóstolhatták az osztálytársaik által 
készített egészséges ételeket.  

Napközben az egyes osztályok természetes alapanyagokból 
egészséges ételeket, különféle salátákat, dekorációkat, raj-
zokat és plakátokat is készítettek. A diákok nagy lelkesedés-
sel dolgoztak. 
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Pályaválasztási kiállítás 

14. alkalommal rendezte meg a Pályavá-
lasztási kiállítás rendezvénysorozatot a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központja.  2014. 
november 21-én és 22-én szakmabemuta-
tóval és információs börzével várták a pá-
lya-, illetve az iskolaválasztás előtt álló ál-
talános és középiskolás diákokat a nyír-
egyházi Bujtosi Szabadidő Csarnokban. 

Mentoráltjainkkal mi is részt vettünk a „Dönts jól, a jövőd a 
tét” rendezvényen, hiszen tanulóink nagy többsége a pálya-
választás előtt áll, 11. illetve 12. évfolyamosként. 

A kiállításon alkalmunk nyílt más középiskolákat megismer-
ni, betekinteni hétköznapjaikba, összehasonlítani a mi isko-
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 lánkkal. Megismertük a környékbeli felsőoktatási intézmé-
nyeket is. A legnagyobb érdeklődést a Nyíregyházi Főiskola 
és a Debreceni Egyetem keltette, hiszen érettségi előtt álló 
mentoráltjaink nagy része ezekbe az intézményekbe jelent-
kezik. 

A tájékozódás mellett Alma Máterünk kínálatát is reklámoz-
ták tanítványaink, elbeszélgettek a pályaválasztás előtt álló 
nyolcadikosokkal, elmesélték az iskola történetét és bemu-
tatták életét.  

A rendezvényen való részvétel nagy készülődéssel járt, hi-
szen intézményünk profilját a kiállító stand külleme és az ott 
keltett hangulat is meghatározta, jellemezte. Óránként 
mentoráltjainkból álló autentikus roma együttes is fellépett, 
melynek nagyon nagy sikere volt a nézők körében. 
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Mága Zoltán 100. jubileumi koncert 

100 koncert a Magyar Zenei Kultúráért koncertsorozata ke-
retein belül Hegedűvarázs címmel tartotta meg a századik 
jubileumi koncertjét Budapesten a SYMA csarnokban 2013. 
november 25. 19 órai kezdettel Mága Zoltán hegedűmű-
vész, amelyet iskolánk tanulóival együtt láthattunk. 

A telt házas ünnepi rendezvényen fellépett Szakcsi Lakatos 
Béla Kossuth-díjas zongoraművész, Király Linda, Bangó 
Margit, Nyári Károly, Nyári Aliz, Nyári Edit, Pándy Piroska és 
Peller Károly, valamint az Operettszínház művészei, Bon-
csér Gergely és Dancs Annamária. A műsorban közreműkö-
dött a Primarius Szimfonikus Zenekar, az Ymiso Kamaraze-
nekar és a Budapest Táncművészeti Stúdió. 

A 100 Koncert a Magyar Zenei Kultúráért sorozat százezreket 
ért el, nemcsak Magyarországon, hanem a határokon túl is: 
magyarlakta településeken, illetve Európa nagyvárosaiban. 
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 A hegedűművész a téli időjárásra és a közelgő ünnepekre való 
tekintettel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével to-
vábbi ötmillió forint értékben élelmiszer- és ruhaadományokat, 
valamint tisztítószereket juttat nélkülöző magyar családoknak. 

A Prima Primissima-díjas művész a budapesti Syma Ren-
dezvény- és Kongresszusi Központban adta át az ötmillió 
forintos támogatást a Fülöp-szigetekre visszatérő Baptista 
Szeretetszolgálat elnökének, Szenczy Sándornak. 

A tanulóinknak nagyon tetszett Mága Zoltán cigány csárdás című 
műve. Már az úton haza felé lelkesedve, élményekkel teli szócsi-
csergéssel mesélték el élményeiket. De ami igazán elmondható, 
hogy felejthetetlen élménnyel gazdagodva tértünk haza.  

Programunk ‖ Szerintünk   



74 

Mikulás 

Nem szeretnénk kihagyni a 
rendezvények felsorolásából 
a már hagyományos mikulás-
csomag-osztást. Mikulás nap 
reggelén a  diákok az első 
néhány órát osztályfőnökük-
kel töltötték, majd  szokásuk-
hoz híven várták a Mikulást 
az osztálytermeikben és min-
den tanuló átvehette  mikulás 
csomagját. Jó volt látni, hogy 
a nagy gimnazista gyermeke-
ink úgy várták a mikulást és 

az általa adott csomagot, mintha kisiskolások lennének. Na-
gyon jó hangulatban telt el ez a nap: a csomagok mellett a 
közös zenélés, a játékos feladatok is szerepet kaptak.  
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 Mindenki karácsonya 

A 2013-as év utolsó eseménye volt a hagyományos Minden-
ki karácsonya, ami az évek folyamán iskolánk nagyméretű 
rendezvényévé nőtte ki önmagát. A falu központjában hatal-
mas kirakodóvásárral, rengeteg programmal, fellépővel bú-
csúztattuk a tanév 2013-as periódusát.  

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

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

A nap zárásaként ez alkalommal is boldogan álltunk a nagy 
karácsonyfa alatt és mindenki átvehette a hatalmas, neki 
járó csomagot.  Az iskola karácsonyfáját közösen díszítettük 
fel, melyet a tanulók nagyon élveztek. A díszek felhelyezése 
közben mindenki forralt teát, süteményt és szaloncukrot fo-
gyasztott, melyek még jobban meghozták a diákok számára 
a karácsonyi hangulatot. 
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 Mága Zoltán újévi koncert 

Hatodik alkalommal is teltház előtt ünnepelte az újesztendőt 
sztárvendégeivel Mága Zoltán, Prima Primissima-díjas hege-
dűművész. Világhírű sztárvendégek, kiváló hazai művésze-
ink, népszerű előadóink, a rendvédelmi szervek zenekarai, 
neves táncosok tették feledhetetlenné az újév első estéjét. 
Több, mint ötszáz előadóval együtt bizonyította a magyar ze-
neművész, hogy az egész világot képes elkápráztatni.  

Mága Zoltán ünnepi gálaestjeinek híre már eljutott a világ 
számos pontjára, felkeltve a legnagyobb művészek és kon-
certszervezők figyelmét. Vendégeik között szerepelt: Julia 
Novikova az európai és észak-amerikai operák és koncert-
színpadok sztárja, az orosz operélet egyik legfényesebb 
csillaga, a világhírű szoprán Gounod, a bécsi Staats Oper 
kiemelkedő hírű tenoristája Andreas Schager, a kiváló oszt-
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rák énekművész. Mága Zoltán mellett Szenthelyi Miklós, 
Kossuth-díjas hegedűművész is megtisztelte a gálaműsort 
játékával. Fellépett Frankó Tünde Liszt Ferenc-díjas opera-
énekes, Oszvald Marika Jászai Mari-díjas színművész, 
Dancs Annamari Erdély legnépszerűbb énekesnője, Kerényi 
Miklós Máté Soós Imre-díjas színművész, Zsédenyi Adrien, 
Oláh Gergő, Szekeres Adrienn és számos neves előadók.  

Mága Zoltán úgy állította össze a gálaest repertoárját, hogy 
abban garantáltan mindenki megtalálja a számára kedves 
dalokat, dallamokat. Az opera mellett volt operett, cigányze-
ne és popzene, népdal és természetesen virtuóz hegedűjá-
ték is. A művész nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a legfiata-
labb és legidősebb generáció számára egyaránt színvona-
las és feledhetetlen élményt nyújtson. Nyári Károly és két 
lánya, Nyári Edit és Nyári Alíz, Cserháti Zsuzsa kedvelt da-
lát adták elő.  
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 A hegedűvirtuóz közéleti tevékenységei során mindig fel-
emelte hangját a kirekesztés, a gyűlöletkeltés ellen. A zene 
erejével hívta fel a figyelmet a 2014-es Magyar Holokauszt 
Emlékév keretében a magyarországi vészkorszak 70. évfor-
dulójára. A Prima Primissima-díjas Mága Zoltán és a Kos-
suth-díjas zongoraművész Szakcsi Lakatos Béla, a 
Schindler listája cím film betétdalával hajtott fejet az áldoza-
tok előtt. 

Meghatódva hallgatták diákjaink e híres művész szavait. 
Felemelő érzéssel mondták el véleményüket a hazatérés 
során. Példaértékűnek tartják a művész lelkesedését, kitar-
tását és tehetségét. 
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Felvételi tájékoztató 

Egy új program is megjelent az is-
kola életében, amit ebben a tanév-
ben projektünk keretében – együtt-
működő partnereink közreműködé-
sével – vezettünk be. A 2014. feb-
ruár 6-án tartott tájékoztatót diákja-
ink és a kollegák is nagyra értékel-
ték, és reményeink szerint a jövő-
ben is megrendezésre kerül. 

A környék felsőoktatási intézményeiből és a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nagykállói Járási 
Hivatala Munkaügyi Kirendeltségétől is érkezett előadó. 

A rendezvényt Almási Lászlóné – mindenki Kati mamája – 
nyitotta meg néhány szívmelengető mondattal, majd meg-
kezdődtek az előadások. 
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 Az előadássorozat a Debreceni 
Egyetem BTK Neveléstudomá-
nyok Intézete Pedagógia Tanszék 
két oktatójának tájékoztatójával 
kezdődött el. Szívmelengető volt 
hallgatni Dr. Fenyő Imre egyetemi 
adjunktus és Veressné Dr. Gönczi 
Ibolya tanszékvezető docens elő-
adását. A néhol vicces, ám igen 
komoly és érdekes tájékoztató 
megadta az alaphangulatot. 

Ezt követte Dr. Dráviczki Sándor PhD, főiskolai tanár előadá-
sa, aki a Nyíregyházi főiskola képviseletében látogatott el 
rendezvényünkre. Tanár úr a tőle megszokott humoros stílus-
sal igen nagy kedvet csinált a végzős diákoknak az intéz-
mény választásához. Dráviczki tanár úr már hozzánk szinte 
hazajár, gyakran fordul meg intézményünkben a pedagógiai 
asszisztens, családpedagógiai mentor szakmai vizsgákon. 
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A program zárása előtt az Észak-alföldi Regionális 
Munkaügyi Központ Nagykállói Kirendeltségétől érke-
zett Hamza Zsolt kirendeltség-vezetőtől is számos 
hasznos információt tudhattunk meg. Végül Almási Ka-
talin igazgatónő buzdító beszéde zárta programunkat. 

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

Ahogy arról már korábban is 
beszámoltunk, február 7-én 
került megrendezésre intéz-
ményünkben a szalagavató. 
A rendezvény érdekességét, 
dankós specialitását az is 
meghatározza, hogy erre a 
rendezvényre a diákok mel-
lett a szülőknek, rokonoknak 
is igyekszünk lehetőséget 
biztosítani a részvételre is-
kolabuszaink segítségével. 
Nálunk ekkor nem csak a 

párhuzamos gimnáziumi osztályok tűzik fel a végzősök 
jelképét, hanem a szakiskolai osztályainkkal együtt ren-
dezzük meg az eseményt. 
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Valentin nap  

„Levelet kapni jó, még akkor 
is, ha ma már az elektronikus 
levelezés a divat.” Újabb érde-
kes és színvonalas rendez-
vényre került sor gimnáziu-
munkban. A nap folyamán le-
hetőségük volt a diákoknak 
szerelmes levelet küldeni egy-
másnak. A Diákönkormányzat 
tagjai sok feladattal színesítet-
ték a napot, melyeket a tanu-
lók nagyon élveztek. Ünnep-
ségünket csokik és más fi-

nomságok elfogyasztásával zárták az iskola tanulói. 

Farsang  

Ebben a tanévben is meg-
rendezésre került iskolánk-
ban a diákok egyik kedvenc 
ünnepe, a farsangi mulatság. 
Diákjaink víg kedélyű, táncos 
lábú, jelmezes felvonulással, 
vetélkedővel, vidám műsor-
ral, énekkel búcsúztatták a 
telet.  

Szerintünk ‖ Programunk 



85 

 Félévi értékelés 

2014. március 1-jén sor került a 
2013/2014-es tanév első félév-
ének értékelésére, amely egy 
vacsorával egybekötött megbe-
szélés, tapasztalatcsere volt.  

A megbeszélésen a mentorokon 
kívül részt vettek azok a pedagó-
gusok is, akik munkájukkal segí-
tették a fejlesztések sikeres kime-
netelét, valamint az érintett 
mentoráltak osztályfőnökei is jelen 
voltak. A megbeszélés lényege az 
volt, hogy a félévi tapasztalatain-

kat megtárgyaljuk, illetve megosszuk a többi mentorral, fejlesz-
tő tanárral, mindezt kötetlen hangulatban.  

Az estét az osztályfőnökök tájékoztatói kezdték: a programba 
bevont tanulók osztályfőnökei megosztották tapasztalataikat a 
hallgatósággal. Öröm volt hallani, amikor az osztályfőnökök 
kiemelték, hogy a mentorálások és fejlesztések látható válto-
zást indítottak be gyakorlatilag minden gyerekeknél. Azok a 
diákok, akiket eddig a passzivitás jellemzett, érdeklődni kezd-
tek; a mentorok előtt sokszor jobban megnyíltak, mint az osz-
tályfőnökük vagy társuk előtt. Az eddig is aktív tanulók most 
még nagyobb munkával vágtak bele a tanulásba, köszönhető-
en a sok támogatásnak, amit a pályázattól kaptak. 

A program egyik leglényegesebb sikerének tekintettük min-
dannyian azt a tényt, hogy gyerekeink életéről, mindennap-
jairól sokkal több információval rendelkezünk. Korábban 
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számtalanszor előfordult, hogy a pedagógusok nem tudtak 
valamelyik gyerek hollétéről, hogylétéről, most viszont az 
osztályfőnök mellett a mentor tanár is figyelemmel követte a 
tanulót, aminek következtében mondhatni, drasztikusan 
csökkentek a hiányzások száma. 

Természetesen előfordultak problémák is, amiket közösen 
próbáltunk megoldani. Az egyik fő probléma pár gyereknél a 
még mindig jelenlévő passzivitás. Tapasztalatot cseréltünk, 
majd megpróbáltuk közösen megtalálni a probléma forrását, 
és javítani rajta. 

Egyeztettünk továbbá a dokumentáció vezetéséről, kinek mi 
okoz problémát, illetve hogyan lehet megoldani azt.  

Összességében elmondható volt, hogy egy sikeres félévet 
zártunk, láthatóan fejlődtek a mentoráltak, és velük együtt a 
mentorok is: hiszen egymástól tudunk a legtöbbet tanulni. 
Az osztályfőnökök örültek, hogy a mentorok munkájukat se-
gítették, hisz számtalan teendőjük mellett nem mindig jutott 
idejük minden tanítványukra.  
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 Mozi 

Március 19-én moziban 
voltunk Nyíregyházán, 
ahol a 300 második ré-
sze: A birodalom hajnala 
című filmet néztük meg. 
Sikerült egy olyan alko-
tást megtekintenünk, 
amely új, érdekes, de 

egyben jelentős történelmi háttérrel rendelkezik, így minden-
ki picit tanulhatott is belőle a szórakozás mellett.  

Ballagás 

A következő nagy rendezvé-
nyünk az április 30-án meg-
tartott ballagás volt, amely – 
ahogy arról már korábban is 
írtunk – mentornak és 
mentoráltnak is jelentős mér-
földkövet jelent.  

A ballagási ünnepély díszítési 
munkáiban, lebonyolításában 
nagy szerepet vállaltak a 11. 
évfolyamos tanulók, akik elbú-
csúztatták végzős diákjainkat.  

Ez a nap is lehetőséget biztosított a szülőkkel való közös ün-
neplésre, találkozásra. Jó volt látni a szülőket, könnyes sze-
mükben „a büszke vagyok rá, mert végigcsinálta” kifejezéssel.  
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Kincseink napja—gyermeknap 

Mint minden évben most is 
ünnepeltük iskolánkban a gye-
reknapot. A diákok sok prog-
ramon vehettek részt, örömteli 
nap volt ez számukra. A má-
jus végén megtartott rendha-
gyó rendezvényen az egész 
napos akadályversenyen elért 
eredményekért az osztályok 
jutalomban részesültek. Meg-
lepetésként a nap végén kon-
certet adott nekik L.L. Junior, 
amit önfeledten élveztek. 

Kirándulás Egerbe 

2014. június 11-én reggel 8-kor 
tantestületünk elindult úti célja 
felé, Egerbe. Kirándulásunk 
elején borús, hűvös volt az idő, 
de a nap további részében 
programjainkat kellemes idő 
mellett tudtuk élvezni. 10 óra-
kor megérkeztünk Egerbe és 
egy rövid séta után elértünk az 
egri vár kapujához.  

Az Egri vár minden nevezetes pontját végigjártuk a 
történeti játszótértől a vártörténeti kiállítást bemutató 
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 gótikus palotán 
keresztül a ka-
zamatákig. Ter-
mészetesen 
mindannyiunknak 
volt kedvenc 
része a várban, 
abban azonban 
mindannyian 
egyetértettünk, 

hogy a kazamaták és a börtönkiállítás rendhagyó, 
egyedülálló bemutatója feledhetetlen élményt jelentett.  

A vár megtekintése után kirándulásunkat a Szépasszony-
völgyben, Eger legnagyobb kiterjedésű, összefüggő borpin-
cés területén folytattuk: itt ebédelhettünk meg egy kellemes 
hangulatú étteremben. Majd a hazaindulás előtt egy rendha-
gyó borkóstolón is részt vehettünk. 
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Mentortábor 

A mentortábor ke-
retében 36 tanuló-
val táboroztunk 
intézményünk 
felsődobszai tábo-
rában. A gyerekek-
kel 7 napot –  hét-
főtől vasárnapig 
egy teljes hetet – 
töltöttünk itt. A 

gyerekek nagy várakozással vágtak a táborozásba. Már az 
elején meglepetéssel indult az utazásunk, ugyanis minden 
gyerek kapott egy-egy jégkrémet, aminek nagyon örültek. 
Az utunk első megállóhelye Tokaj volt, ahol mindenki néze-
lődhetett a bazárban és élvezhették a táj szépségét. A tá-
borhelyre a megérkezésünk ebédidőre esett. Nagy lázban 
foglalták el a gyerekek a szálláshelyeiket, majd az ebéd 
után ismertettük a tábor szabályait.  

Mi, mentorok is, nagy lelkesedéssel készültünk a táborra és 
– a végeredményt látva – megért minden fáradtságot és 
munkát. A kötött programok a vártnál nagyobb sikert arattak. 
Érdeklődőek voltak a gyerekek minden témában. Hallhattak 
a továbbtanulási lehetőségekről, a diákmunka lehetőségéről 
és a munkavállalásról, az adózásról. Mindezen komoly té-
mák mellett jutott idő a szórakozásra: volt vizes délután, óri-
ás twister, számháború, társasjáték párbaj.  

Minden napra más-más programot szerveztünk diákjaink-
nak. Élvezték az előadásainkat is, majd a későbbiekben kü-
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 lönböző témákban ők tartottak egymásnak előadásokat. Na-
gyon jól sikerültek ezek a prezentációk és nagy élvezettel 
álltak neki tanítványaink a munkának.  

A hetet megkoronázta, hogy a továbbtanulási ponthatárok is 
ezen időszakban – konkrétan július 24-én – derültek ki és 
elsőként tudtunk gratulálni a sikeres felvételi eredmények-
hez.  

A hét nap pillanatok alatt eltelt és vasárnap egy kellemes 
ebéd és eredményhirdetés után fáradtan, de élményekkel 
tele indultunk haza. A gyerekek már a hazaúton a jövő évi 
tábort tervezgették és sajnálták, hogy ilyen hamar haza kel-
lett utazni. A gyerekek és mentorok véleménye alapján ösz-
szességében a tábor nagyon sikeres volt és a várt eredmé-
nyeket hozta.  
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Honnan - hová?  

A projekt végrehajtása során természete-
sen fő célkitűzésünk az, hogy tanítványa-
inkat támogassuk céljaik elérésében, bol-
dogulásuk elősegítésében, amely ered-
ményességét a vállalt – és korábban már 
ismertetett – indikátorok teljesítése mutat-
ja. Első tanévünk eredményeit is ezen 
indikátorok mentén tekintjük át. 

A projektbe a vállalt 36 tanuló bevoná-
sa megtörtént. 2013. december 9-én 

egy tanuló elhagyta az intézményt, ezért új tanuló bevoná-
sára került sor. 2014. június 27-én 18 végzős tanuló fejezte 
be iskolánkban tanulmányait, helyettük júliusban új 
mentoráltakat választunk ki és vonunk be. 

A 10 bevont szakmai megvalósítóból egy nem tudta vállalni tovább a 
mentori feladatokat. Így 2014. július 1-től új mentort vontunk be a 
programba. A személycsere zökkenőmentesen megtörtént, az új 
mentornak a Mentortábor lehetőséget adott a tanulók megismerése.  

A programba bevont tanulók 64 %-a javuló tanulmányi ered-
ménnyel büszkélkedhet, évfolyamismétlésre pedig egyik 
mentoráltunknál sem volt szükség. Fenti értékek megfelelnek 
vállalásunknak, illetve meg is haladják az elvárt indikátorértéke-
ket. Úgy gondoljuk, hogy ez az eredmény a mentorálásoknak és 
a szülőkkel való együttműködésnek köszönhető. 

A tanulók hiányzásai a mentorok, a diákok és szülők együtt-
működő munkájának köszönhetően csökkent. 

A projektbe bevont, a 2013/2014-es tanévben 12. évfolyamos 
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 tanulók mindegyike (18 fő) sikeres érettségi vizsgát tett. Így a 
vállalt értéket (15 fő) már az első tanévben túlteljesítettük. 

A felsőoktatásba jelentkezők száma ebben a tanévben 11 fő 
volt, így teljesítettük a pályázatban vállalt érték 73,3 %-át. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy a továbbtanulni szándékozó 
tanítványaink nem csak jelentkeztek, hanem jelentős részük 
(8 fő) felvételt is nyert a hőn áhított felsőoktatási intézménybe.  

A projekt keretében 26 közösségépítő program megtartását ter-
veztük, ezek közül az első tanévben összesen 17 – a korábbiak-
ban már részletesen ismertetett – rendezvényt valósítottunk meg.  

A kitűzött célok eléréséhez a projektmenedzsment tagjai, a fejlesz-
tő pedagógusok, a mentorok a bevont külső együttműködő partne-
rek és a bevont diákok, továbbá az intézmény valamennyi dolgo-
zója folyamatosan teszik a dolgukat, végzik mindazon  feladatokat, 
amik segítségével a sikeres végrehajtás nem marad el. 

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) 
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Vállalásaink teljesülése a 2013/2014-es tanévben 

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 

Telje-
sített 

36 

11 

30 

29 

35 

18 

11 

17 
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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 150 példányban 



Szerintünk...

Tanulással
a jövőért!


