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- Szaknrai részbeszámoló

Itlőszak: 2020.09.01 2020.I2.31

25 lij bevonásár,al mcgtafiásra került:
675 db mentori óra
216 db §Ziktárg},i órá
5.1 db n},clvi órn
2020. s7cptcmbcr 1-től a Kolmálry lcndelkezései szerint nlegkez(lijdij11 - a koronavirus járl,ánv
aktuális hel},zetére \'aló tckintettcl - foko7ott biáonsági inlézkedésekmellett a je]enléti oktatás
a köZépiskolákban. íg1, az EFOP proicktünkct is tbl,vialhattlk jelenléti oktatás lbrnráiában,
Ig,\.,ekeztürl( aZ elmaladl programelemeket g},orsitott iitcmben meg!alósítani, hiszen nem
lchctctt tudnj nikor Számíthatunk újabb komoly,abb kor]átozásokra. A szeptemberi hónapban
elkészültck az cgyónl haladási naplók és az úlj eg}éni fejlcs7tósi tcr-vck is ninden menloráh
esetében, Család]átogatásokra js sor kcfiilt.

Az alábbi programoka| \,a]ósilotluk meg cbbcn az idószakban:

Idópont: 2020. §zeptembcr

7.

Szupervíziós értekezlet _ Pcdagógusok, m€ntorok

fclkó§zítése
Hclyszín: 79,10 Szentlőrinc, I,1rzsébet u. 1. Iskolánk épülete.

Szabó Zohán szahnai \.ezető éS Nómcth lvliutina szakmai asszisztcns tájékoztatta a
mcgjclcnt fcjlcsztő és menror kollégákal a korona\,íl-us jái\,án}, miall sziikséges módositásokól
a csapalépíló kirándulások kapcsán és ismertették a ploglam hátralévó elemcinck
nlcgvalósításá\,a] kapcsoLatos tccndőkct. Lá kó\elóen rés7lctcs cg),cZtctéS töfiént a kollégákkal
a progranlok biztonságos és $,orsitott ütcmú negva]í)sítását illctóen. hiszen nem tlldhaljuk.
hogyan alakul a ján ánl,hell,zet. igvckcz7ülk a vállalásainkat miclóbb teljesíteni, A kollégák
e]mondhatták ötleteiket,.javaslataikat és a sZükséges részlcladatok megoldásához 1éleliisijk is
kerü]tek, szabó loltán sZirkilai vezetij kórtc a kollégáka1. hogv a mcgbeszélést köveló szüliii
lórumon is vegl,cnck l,ós7t, hog}, a szü]ókkel való cgvcztelés is minél hatékon!,abb ]cg],cn.
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Időpont| 2020. szeptember 7. szülői fórüm
Helyszín: 7940 szentlőrinc, Erzsébet u. l, I§kolánk épülete.

Meghívókat kiildtiink ki minden érintett szülőnek (több csatomán is) és telefonon is
megkerestük őket, hogy sziilói 1brumra invitáljmt mindenkit az aktualitások egyeztetése és
Líjékoáatás céljábóI. Akik nem tudtak személyesen eljönni azok véleményételőzete§en
telefonos beszélgetéskeretében kértiik ki. SZabó Zoltán szakmai vezető tájékoáatta a megjelent
szülóket és mentorátakat a koronavírus járvriny miatt szükséges módosításokól a csapatépítő
kirándulások kapcslín, egyúttal kikérte a sziilők és jelenlévők véleményéta biáonságos
jelenlévők között sikerült konszenzust kialakitani a
lebonyolítással kapcsolatban.

A

kirándulások megvalósíásának résáeteit illetően. A megjelentek szAva^aílak a felkínát
programhelyszíneklől és szakmai programokól a kirándulások kapcsán. A program hátralévő
elemeinek megvalósításával összefuggésben is egyeáetés történt a megjelent szülőkkel és
mentoráltakkal.

Időpontl 2020, §zeptember 8. C§apatépítő kirándulá§ - PTE szőlé§zeti Kutató Intézet
Hely§zín: PTE szőle§zeti é§ Boná§zatí Kutatóintézet szentmikló§hegyi Kísérteti Telep,7634 Péc§,
szentmikló§ dűIő

1.

Színvonalas szakmai programon vehettek.ésá mentolátjaink, §züleik és a kísaő
mentoltanárok ezen a napon. Szakmai elöadások, a növényvédelmet segítő modem új
technológiák bemutatása és számos szőlófajta kóstollisára volt lehetőségük a kirándulásunk
ré§ztvevőinek. Nagyon haszrosnak és érdekesnek taltották a prcglamot a megjelentek, az
idójárás is kedvező volt, mindanrryiarr JóI érezíékmagukat, kellemes közös együttlét volt
mindenki számára, A közlekedést saját autóbusszal és saját gépjármúvekkel oldottuk meg. A
rendezvényen a sajtó isjelen volt.

Időpont: 2020. §z€ptembel 1l. Gyökereink - Példaértékűéletutak bemutatása
kirándulás
Helyszíí:Armbruszt János - Bükkösd - Panoráma Vendéghtíz és Fónix Lovasudvar

-

Armbruszt János és párja Bakos Esáel szíve§en látták intéanényiink mentorátjait és
mentortanáíait a saját lovas farmjukon, ahol béftafiásban élnek a lovak és panziót is
működtetnek. Falusi vendéglátás, oktatás, nevelés és a lelkileg és frzikailag sérült állatok
rehabilitációja zajlik Monty Roberts hivatalos instruktoraként tevékenykedve szelíd
módszerekkel. A_rmbrusá János 2012-ben Amerikában. személyesen tanulhatott Monty
Rob€Itstől, János és Esáer beavattak benrrilrlket a válalkozásuk sikereibe, kudarcaiba,
felhívták a figyelmet a buktatóka. Munkájuk és előfeszítéseik példaértékú,
hiszen tnindezt
20l6-os indulásuk óta épitettékfel, alig 4 év alatt. A farm sikeres, jó hírúés anyagilag is stabil,
folyamatosan bőűtenek, az állatok takaínlányál is javaIésá maguknak rillitjrák elő.
Mentorátjaink szintétta egy jó példa lehet arra, hogyan lehet családi válalkoás, gazdaság
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jó sálvel

fogadtak bennüntet, hiszen a szakmai alapok egy részét
intéaiényiinkben sajátították el Aranykalászos gazda taírfolyamon.

Jiinos és Eszter

Idópont: 2020. szeptember 15, Csapatépítő kirándulá§ * Pellérd Dombai Jersey Farm
Helyszín: Dombai Jersey Farm - 783l Pellérd, Dózsa György út 56.
Dombainé Andrea kalauzolt minket a családi gazdaságbal, ahol először a §ajtmúhelyt,
az éIlelőt és a boltot tekinthettiik meg. A kiilönböző típusúsajtok készítésének
eljárásaiTól, aZ
érlelésiidőkről, a csomagolás és éfiékesítés
szabályaitóI, a szigoru higiénéselőírásokól is
hallhattunk szakszeú előadá§t, Eá követően mehettiink hátra az állatokhoz, ahol a Jersey
tehenek tulajdonságairól, takannányozásukról, állategészségügyi vonalkozásairól tudhattunk
meg hasznos gyakorlali tapasáalatokat, Andrea jól összefoglalta azokat az infomációkat a
kirándulásunk résztvevői számiára, mitől sikeres az ő családi vállalkozásuk, Az érdeklődő,
hasonló terveke1 dédelgető tanulók és szüleik kérdezhettek is a tulajdonostóI, aki készséggel
válaszolt. sajtkóstolóval zártük a kidndulást, a}rol a fiiss sajtokon át az érl€lt, fiíszeres sajtokig,
],gazi bici vajlg megíÁelhettiik a Jersey tehenek teje által nyújtott magas minőségú tejtermékek
íz,rilágál. A kirándulásunk nagyon jó hangülatban telt, emellett a járvrányveszély miatti
óvintézkedéseket is betaítothrk,
Idópont: 2020. szeptember 25. ,,Madarak yoltunk" _ c§onka sándor roma §zármazású
agrármérnök, mérnöktanár, politológus motivációs előadása
Helyszín: 7940 Szentlórinc, Eízsébetu. l. Iskolánk épülete.
Cson]<a Srándor, Ioma szifumaziisú agrármémök, mérnöktanár, politológus iskolánkban
végzett. Magasan kvalifikát szakembené vált, komoly szakmai tapasáalatla tett szelt a hossá
évek során. Előadásában rávilágított aíra, hogy a szegénységből, hátnányos helyzetből indulva a
motivát tanuló ki tud emelkedni, képes lehet arra, hogy sikeres kaíiert építsenés ehhez a
tanuláson át yezet az ,í)t. Efte aíZ ő éIeíeaz egyik konkét példa, Közéleti személyiségkénta
kisebbségi önkormányzat munkájában is résá vett tíimogatva közösségét sákebb és tágabb

értelemben is, Mentoráltjaink akik közöt{ több roma származásí is van - érdeklődve
hallgatták, az előadást követően kérdéseiketis feltehették, melyeke Srindor készséggel
váaszolt, Bízunk benne, hogy a jó példa motiváó erővel bír majd mentoráljaink köréb9n. Az
előadásta az iskolai szociáIis segítőnket is meghí\,tuk, aki szintén nagyon hasztosnak és
hitelesnek értékelteaz előadást.
Időpont: 2020, szeptember 28. csapatépítő kirándulás
Helyszín: 7475 Bőszónfa, szarvasfarm

_:

Bószénfa szarvasfarm -

Dr, Bokor Ju]ianna kalauzolt benniinket a farmon belül és közben magas színvonalú
interaktív előadást tartott a kirándulrlsunk résztvevőinek, váaszolva a felmedllő kérdésekeis.
Diákjainl nagyon érdeklődőek voltak. A farmon talrilható állatokól, ta.tásuk körülményeiről,
takamányozásukól,
szawasok agancsformáinak alakrrlásáról, anyagáról, a

a

.,:i i:*-**E

",iii^,J""§ía"@

EFoP 3.1,10,17,2017_00012
Lépj e8y fokkal feljebb|

-

Továbbtanulást erősítő
kezdeményezések támo8atása"

szÉcHENYl

Ac B,{RMl

N

i5ZT

É ]rJ

UM

Déli Aszc Ujhelyi lmle Mező83rdaságí
Technikuír, szakképző lskola és Kollé8ium

küönlegességekól, a vadhús és más vadállatokból készült termékek piaci érték&ől,
órtékesítésénekszabáyairól, a vadrá§zatróI, vadgazdákodásról, a génállomány megőrzesről,
különleges kutatásokól hallhattunt e rendkívül színes előadás keretében. Vidám hangulatban,

élményekkelgazdagodva tért haza a csoportunk.

Időpont: 2020. szeptember 29. Ho§pitálás hasonló képzésistruktúrájú intézményben
Helyszín: Déli A§zC sellyei Mezógazda§ági Technikum, Szakképzó Iskola és Kollégium

A

mentol és szaktárgyi fejlesaő kollégriknak lehetőségiik nyilt egy hasonló képzési
struktúrával rendelkező - a Déli AgÉrszakképzesiCent.umon belüli - sellyei
tirsintéanényiinkben egy szakmai órlán és egy közismereti órán hospitálni, A szakmai óra
mezőgaÁaságí géptan volt, melyen az oktató Czupy György csoportmódszelt alkalmazott és
egy képekkel bóven illusarált ppt bemutatóval szemléltette az eke lészeit, fajtáit, A tarrulók
önállóan dolgoztak fel egy-egy altémát kisebb csoportokban, a többi csopoltnak beszímoltak,
majd közösen rögzítették a tudnivalókat mindannyian a fuZetükbe. Matematika órán is
hospitálhattak a fejlesztő kollégák, ahol a sziimok normál alakja volt az egyik téma. A tanulók
öíálló feladatmegoldást is végeztek, majd köZösen ellenóriáék az oledményt, egy-egy tanuló a
táblánál vezette le mindenki szélííaíaláíható módon a gondolatmenetét, Amikor elakadt,
oktatoja Liebermann-Magyal lldikó segítette tovább a gondolkodásban. A kollégák ha§znosnak
ítéltéka betekintést a másik intéZrrény munkájába, hiszen hasonló a képzésirends7,elünt,
hasonló korosztályal dolgozunk, beiskollázott diákjaink h hasonló hátteúek, A hospitílás
solán egyetéItettünt abban, hogy a tanulók motiválásiinak módszereit változatosan kell
kialakítani, mindig bővíteni kell, hiszen oz egyre nagyobb kihívást jelent a középfokú
oktatásban. Egymá§tól jó ötleteket, módszereket tanultlri]k.
Időpont: 2020. szeptember 29. Workshop §zervezé§e, találkozá§ a nyertes köznevelé§i
intézményekkel
Helyszín: DéIi A§zC sellyei Mezógazda§ági Technikum, szakképzó Iskola és Kollégium

Ezen a napon lehetőségiink nyílt haszlos tapasáalatcserére a sellyei kollégrikkal egy
work§hop keletében a nyerte§ EFoP projektjein} kapcslín, A sellyei intézménysikeresen zárta
idén az EFoP-1.3,9-17 témában megvalósitott plojektjét ,,Iskolaközpontu együttmúködések
megvalósítása az AM DAszK Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolájában címmel.''
vátoztos egészségnevelési,sport és közösségépítő,. közösségfejlesáő programokat
valósítottak meg különböző iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, A sellyei kollégák
mego§áottiák veliiDk Mokat a módszereket, melyeket sikeresen alkalmaztak a programok
szeNezése solán, hogy motiváják a tánulókat lendszercsen a lészvételrc. Tapasáalatuk szerint
ezt csak komplex módon lehetett hatékonyan megvalósílani, a családokon, az egyénekerr,
kortársakon keresztiil egyalánt megszólítva, a közösség erejét használva aZ áintett tanulóknál,
Beszámoltunk mi is az eddig megvalósított programjainkól, sikereinklől, nehézségeinklől. A
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kollégák hasznosnak ítéltéka Workshopot, a számunkra még fennmaradó projektmegvalósítasi
időszaka jó ötletek€t kaptunk.
Idópont: 2020. október 5. Pedagógusok, mentorok felkészítése,§zupervízió
I1elyszín: 7940 §zentlőrinc, Erzsébet u. l. Iskolánk épülete.
a
Szabó Zoltlin szakmai vezető és Németh Martina szakmai asszisáens íájékozíaíía
megjelent fejlesáő és mentol kollégákat a projek hátralévő feladatairól. Eá követően
részletes egyeáetés történt a kollégákkal a programok jráwrányügyi szempontból biztonságos
megvalósitását illetően. A kollégák elmondhatták ötleteiket, javaslataikat és a szijk§éges
részfeladatok megoldásához felelősök is kerültek. Szabó Zoltán szakmai vezető kérte, hogy
megvalósitandó programok kapcsán a lehető legnagyobb körültekintéssel járjunk eI a
járyányügyi helyzetre való tekintett€l, törekedjiink a maximáis biaonságra, de a programban
vállalt feladatainkat igyekezziink teljesiteni. A,,Hova Tovább" múhelymunkákat csoportos
utazást mellőzve mivel aZ egyetemek nem fogadhatnak már csoportokat - helybe hozott
előadásokkal tudjuk megoldani,

Időpont: 2020. október l3. ,,Hova tovább" műhelymunka - Szent I§tván Egyetem
Kaposvári Campusának elóadása - Előadó: Molik Mária

Alapos és részletes ájéko^atást kaptunk a Kaposvári Campuson elérhető szakokól,
képzésekől. Megtudhattuk, hogy nagyon szeles palettfuól válaszüatnak a továbbtanulni
vágyók és az egyetemi kulturális élet is nagyon színes, vonzó, kollégium is lendelkezesTe ál. A
lovakkal kapcsolalos legnépszerúbb képzések és lehetőségek is továbbra is elérhetőek, de ezek
esetébeI nagy a túljelentkezes. Előadónk a felmerillt kérdéseke is készséggelválaszolt,
Elmondta, hogy az intézmény átszeNezés alatl yan, azíj marketing alyagok legyáít.ísamég
folyamatban van, hiszen a Szent István Egyetem lósze lett a Kaposvári Campus, amit
Tendelkezésre ál]rrak küldeni fog az intézményünknek. Hagyományosan iskolántból sokan
merrnek Kaposvifuaa továbbtanulni, ezéIt nagyon jó a kapcsolat a két iítézményközött,
2020, október 19. ,,Hoya tovább" múhelymunka - 7. Katonai Igazgatási é§ Érdekvédelmi
Iroda előadása (Magyar Honvédség)
Helyszín: 7940 Szentlőrinc, Erzsébet u. 1. Iskolánk épülete. Előadó: Gyurka Krisztián,
lörz §zá§zló§

Képekkel és videóanyagokkal színesített részletes tájékoáatást kaptunk a Magya]
Honvédségkeretein beliili kópzésekről - egészen a felsőoktatási szintig -, a
munkalehetóségekől, önkéntességlőI, í.apasztalatszerási lehetőségekől. Információs
anyagokat is kaptak az érdeklődők és feliratkozhattak az érdeklődők listájára, melynek
segítségéveltovábbi ingyenes szeméIpe szóló tájékoztaíáÉrfognak kapni a Honvédség
irodájából. Előadónk az előadás után váIaszolt az éIdeklődők konklét kérdéseileis,
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A mentoráltjaink köziil többen komolyan érdeklődtek a katonai palya és a katonai
vonalon való továbbtanulris iránt, nagyon haszrosnak találták az előadást.
November hónapban a jáwányhelyzet alakulása miatt csak 2020, november 10-ig
tudtuk fenntartani a jelenléti oktatá§t. Eá követően újra átálfunk a digitáis oktatásra,
aktualizálva a formanyomtatqínyainkat is, Ez a helyzet újra gyors és rugalmas alkalmazkodást
váí el mind a mentoráltaktól, mind a fejlesáő kollégrlktól.

ldöpontl 2020. nol ember 5. Családi Nap - Hallowcen After Úrty
Hely§zín: Déli ASzc Ujhelyi Imre Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium, Tankerté§zet

A járványügyi helyzetre való tekintettel a családi napot úgy szerveáük meg, hogy
iskolánk külsó tan]<ertészetében szabadtérben lehessen a program nagy része, a résztvevőktől
kértiik, hogy viseljenek maszkot és tartslík be aZ clőíIásokat, A reüdhagyó helyzet és a
kedvezőtleir időjárás ellenére nagyon vidám, jó hangulatu rendezvény keletében egy kötetlen
játékos alkalmon vehettek résá mentoráljaink és a meghívott családtagok, A legkisebbek is
élveztéka játékos versenyfeladatokat, kincskeresést, színeáettek, rajzolhattak, arcfestésre is
jelentkeáettek, jelmezeket próbáthattak, A délután csúcspontja a jelmezverseny volt,
Temészetesen apló jutalmak, édes§égek jutottak mindenkinek. A jelmezverseny első három
helyezettjét düaztuk. A jutalmazást saját fonásból oldottuk meg, A kefiészeti nagygépeket is
megcsodálhatták a gyetmekek és ki is próbálhatták a traktolozás é]rnényétGyörfi Norbert
fejlesáő és mentol tanár segítségével,A mentol és fejlesáő tanlír kolléglák segitettek a
szeruezében az egyes állomásokon. Elmény volt mindenti szr.rnára.
Időpont:2020. november 18. work§hop §zervezése, találkozás a nyerte§ köznevclési
intézm ényekkel
Helyszínl Déli Aszc Teleki Z§igmond Mczőgazda§ági Technikum, §zakképzó Iskola és
Kollégium, villány

A workshopunk megszervezésénélaz aktuális járvlányúgyi szabályokat betaltva a
jelenlévők iétszáma nem haladta m€g a 10 főt, a sziikséges tívol§ágot betartottuk és mindenl<i
maszkot viselt, kezet feltótlenített az előílások szerint.
Baloghrré Szacsuti Ida igazgató asszony nyitotta meg a workshopot, beszámolt arról,
hogy az EFOP ],3.9-17-2017-00018 száfuú Iskolakiizpontú eglüítműködések megyalósítása az
FM DASzK Teleki Zsigmond Mezőgazdasógi Szakgimnóziumában, Szakkózepiskolájában és
Kollégiulhában címúprojektjiik sikeresen leziirult, A projekt 2 éves volt, nagyon összetett
feladatokat tartalmazott, hiszen közösségfejlesztés, természetjárás, velsenyek, vetélkedők,
sport, fudományos foglaikozások, informatika, jóga, kompetenciafejlesáés zajlottak 14
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aikalommal 50 fő bevonásával a helyi atalános iskolát és a lakosságot is mozgósítva a
programokba. Eszközbeszerzés is kapcsolódott a programok megvalósitrisához. A jelenlévő
kollég.& is beszírnoltak élményeikől, nehézségeikről melyek a programok §zervezése kapcsán
merültek fel.
Megosáoth]k tapasztalatainkat mi is a villányi kollégákkal, beszámoltunk arról, hogy a
folyamatban lévő 3 éves projektiink idei éve a legnagyobb kihívás a koronavírus járvrány miatt.
rendezvényeket, programokat csak fokozott biztonsági előírások mellett tudtuk
megszeNezú, módosított tafialommal és digiáis oktatást is alkalmazrunk kellett a
kompetenciafejlesáő képzésialkalmak soún több hónapon keresztiil. A nehézségek ellenére
igyeksziink a vállalásainkat teljesíteni a folyamatosarr vátozó körülményekhez igazodva.
A villányi plojekt a helyszíni ellenőrzésen is megfelelt mar, ennek tapasáalatait is
megosáottrik velünt. A résávevők hasznosnak és informatívnak találták a megbeszélést.

A

December hónapban mír teljes egészébendigitális formában zajlott tovább a projektilnk. Az
szilkséges
oktatíst, a családlátogatásokat és az egyéni haladrási naplók elkészítésénél
együtbníiködést is eleklronikus kapcsolattartást lehetővé tevő infomatikai alkalmazásokon
keresztiil valósítottuk meg,

A

kolonavírus járvlíny miatti kényszerhelyzet kapcsián a plojektben megmaradt
maradvlínyösszegből (összesen: 2,B25.37B Ft-ból) - engedélyezést követőeí eszközbeszerzéseket valósítottunk meg több témában, ami a közösségépítest, sport- és
egészségnevelést, felzáíkó^atást, szakmai fejlesáést fog szolgáni. Kerékpárokat,
sporteszközöket, szakaai oktatáshoz eszközöket és gépeket, kültéri padokat, kültéd közösségi
eseményeket szolgáló eszközöket, íjászathoz és - a hossá évek óta sikeres és népszerúfedett
lőtéri légpuska lövészethez vrásárolnrnk €szközöket,
Tervezzük, hogy a projektiirrJ< fenntartási
időszakában és azon túl is ezekkel az eszközökkel az iskolai tehetséggondozlist, versenyeket,
felzfukóáatást, közösségépítést és speciális képességfejlesáé§t, koncentrációfejlesztést kínáó
programokat fogulk szervezni, Bízulk benne, hogy hamarosan javulni fog a járviinyhelyzet és
lehetöségi.ink les7 a lenekel ralóra rátani,
Időpont: 2020. december 24 Családi nap - Karácsony - digitáli§ - körlevél

A koronavírus járvány kapcsán érvényeskorlálozások értelmébensajnos nem tarthattuk
meg a karácsonyi családi nap rendezvényünket, ezért arla kértiik a m€ntolokat, fejlesáő

pedagógusokat és a mentoTáltakat, hogy a család és szelétet temakörében küdjék el nekiink
gondolataika1 eleklronikusan. A beküldött gondolatokat egybeszerkesztettiik és egy személyes
hangvételúkörlevélben karác§ony szenteste napján délután kiküldlrik a projelt résztvevőinek emailen, hogy legalább gondolatban együtt lehessiint. A levélben megemlítettük, hogy aZ
megmaradt összcpcn beszerzelt l1asznos
elmaradt programokat kompenzáljuk majd
eszközökkel, amint helyreáil a jelenléti oktatás.
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Időpont: 2020. december 30. Pedagógusok, mentorok felkészítése- szupervízió

záróéítekezlet
Hely§zín: 7940 szentlőrinc, Erz§ébet u.

1.

-

Iskolánk épülete. Fejlesztő szoba

szabő Zol1íúszakmai vezető megnyitotta az értekezletet, megkáte a kollégákat, hogy
sziínoljanak be a tapasáalataikíól az újraindultjelenlétioktatást és az azt követő újabb digitális
átállást illetően. A kollégák beszámoltak anól, hogy a diákok is már nagyon várták a jelenléti
oktalísi formát, az újabb digiáis átállásnak nem örültek, de már sokkal rutinosabban vettek
résá benne, mint tavasszal, megszokták már a különböző elektonikus alkalmazásokat, ügyesen
kezelik a felületeket. A kollégák egyetértettek abban, hogy a mentoráIták digitális
képességfejlesáésénekez a kényszerhelyzet tulajdonképpen elónyére vát, ezeket a
képes§égeket sikeresen fogjrák tudni a későbbiekben is alkalmazni a tanulás és a munka
világában is,

Németh Maltina szakmai asszisáens tájéko7Jatta a kollégákat a program ziiíásával
kapcsolatos további adminiszhatív teendókől, kérte ezze| kapcsolatbal a kollégák hatékony
együttmíjködését.
szabó Zolt.ín szakmai vezető összegezte a program három éve alatt elél1 eredményeket,
a sikereket, a nehézségeket, ameiyekkel szembe kellett nézlti aZ évek solán különös tekintettel
az utolsó é}Te a koronavirus járvány kapcsán felmeriilt állandóan változó körülmények köZötti
hel}táliásla. Megköszönte a kollégáknak a kitaltó és lelkiismeretes muDkát, kéIte, hogy a
mentorálük kezét ne engedjiil( el a progmm végével,hanem továbbra is támogassuk őke1,
kísérjiikfigyelemmel tanulmányi m$nkájukat és igyekezzünk továbbra is segíteni őket
hátrányaik lekiizdésében.
Szabó Zoltán szakmai vezető lészletesen beszámolt alaól is, hogy a koronavírus járviiny
miatt átszervezett projekt maradványösszegéből véglehajtott eszközbeszerzés eredményes volt,
sikerült a teijes összeget hasznosan €Ikölteni a szakmai munkát, közösségi, egészségmegörzési
és sport céIokat szolgáló eszköók vtásárlásával. Szabó Zoltán felhi,!,la a figyelmet arra, hogy a
program hrlroméves fenntartási időszakán hil is fokozotlan figyeljünk a hátrányos helyzetben
lévó tanulóka és minden eszközzel, lehetőséggel továbbra is támogassuk őket, hogy a
projektiink hatásai hosszútiivon is fenntarüatóak legyenek,
A kollégák eá követően sántén megosáoták véleménytiket, tapasáalataikat és javaslataikat a
program kapcsán és ötleteikkel hozzájáfiltak a projekt éItékeseredményeinek, sikeres
módszereinek fenntarüató fol},tatásához,

Esélyeqyenlőségi iníé7kedé§ek:

A

vállalásunknak megfelelően, a projekt eddig eltelt időszaka alatt előítélet és szegregáció
mentes, elfogadó és befogadó légkört biztosítottunt a projekthez kapcsolódó minden
foglalkozáson, a digitális oktatás és a közösségformáló tevékenységiink során, a nyilvános
eseményeken, rcndezvényeinken,
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Körny€z€ti

A

f€nntartható§ági

itrtéZk€dések:

r,állalásunknak mcgtilelően,

a projckl cddig ehelt

időszakáball beta oltuk

a

kórn),ezet\,éde]mi szabályokat: a pro.jekl állal érintett tc]iileteken védtük. és ó\tllk a tennészeti
és kulturá]js órtékekel, A körn),ezcti ncvelés solá11 tanitván),ainkbirn a környezetet \,édó ós óvó
köln}reze|tudatos üagatafiásl elósítettük, Rcndcz\,én),eink szervczósóné1 és lebon1olitásánál a

köm),ezeltudalosságra törckedtüik minden tcrülcten, A szüksépcs anyagok és eszköZök
bcszcrzósóné] rörekedtúnk a kó.nvezetbarát termékck beszerzésére. a hulladók mcnn),iségének
nT inimalizálására. az ökológiai
lábn),omunk csöl]{entósóIc,

Tájókoztatás

.
.
.

és nyilvánosság

ktpcsín megtett intéZkedések:

kapott.,C" láblál az inlé7]llóovi nóv\,áltozás kapcsán t'clüllnaü.icáZva ak{ualizltltuk.
e]helyeltink a honlapunkon az cddig 1czár,uil idijszakról kószült beszámo]ílkat a
plojektrij] a7 ól,dcklódók számáIa aZ arculati kéZikijn},\,ben clóir1 tbrmálumban,
(wlvw.r,nruihelvi.hu J:l]OP airrrenü)
a ploickt célcsoportjainak s7óló programok kapcsán 1ieghí\,ókal adtunk át (több
csatonán is) a mentoráltaknak és családiaiknak. neh,ben a proglamokól tájókozu|juk
ókct, IZekel a dokuncntunokal a 1a]iújságon is eLlrell,eztük a proglanok elijtl
figvclcml'elkeltés céljából aiclctiéti oklalás idcjc alatt.
a

Szent]órinc. 2020, decenrber 3l
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