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  EFOP 3.1.10-17-2017-00012 
„Lépj egy fokkal feljebb! – Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása”  

  
2. Mérföldkő - beszámoló (2018.11.01-2019.12.31) 

 
25 fő bevonásával megtartásra került: 
2287,5 db mentori óra 
756 db szaktárgyi óra 
183 db nyelvi óra 
 
Időpont: 2018. december 03. (10:00-11:30) 
Pedagógusok Mentorok felkészítése, műhelymunka szervezése, szupervizionálás 
 
Végzett feladataink:  

• Esetmegbeszélés 
• Tanulói visszajelzések 
• Tanulói teljesítmények alakulása a szülői értekezletet megelőzően 
• Szakmai vezető tájékoztatása a végzett feladatokról 
• Szakmai vezető értékelése a mentori munkával kapcsolatban. 

 
Időpont: 2018. december 07. 
Hova tovább műhelymunka- Látogatás a szentlőrinci Brandtner-Koncz Házba.  
Tanulóinkkal ellátogattunk a múzeumba. 

• Régi hagyományokkal való ismerkedés 
• Múzeum bemutató 

 
Időpont: 2018. december 11. 
Workshop- találkozás a nyertes köznevelési intézményekkel.  

• Eddigi elért eredményesség, mentori munkák, felkészítők alapján.  
• Tapasztalatcsere. 
• Jövőkép kialakítás. 

 
Időpont: 2018. december 14. 
Családinap Karácsonyvárás 
 

- Karácsonyi díszek készítése 
- Karácsonyi versek mondása 
- Közös éneklés  
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Időpont: 2019. január 07. (10:00-11:30) 
Pedagógusok, mentorok felkészítése, műhelymunka szervezése, szupervizionálás 
 
A műhelymunka során a következő területeket érintettük: 
 

• a 2018-as mérföldkő értékelése, 
• új mentorok bemutatása, 
• bemeneti mérések lebonyolítása, 
• diagnosztikus mérések megszervezés az előrehaladás és visszacsatolás felmérésére, 
• mentorált tanulók tanulmányi eredményének értékelése. 
 

Találkozónk során fejlesztő jelleggel értékeltük a mentori tevékenységünket. A következő fő 
gondolati egységek mentén haladtunk: 
 

• Az újonnan belépő tanulók mentorokhoz rendelése, 
• Tapasztalatcsere a mentori tanári feladatokról, 
• Egymás jó gyakorlatainak megosztása, 
• A tanulók tanév végi eredményeinek kiértékelése a mentori tevékenység tükrében, 

erősségeink, fejlesztésre szoruló területek. 
 
2 db Hospitálás az Általános iskolában 
 
Időpont: 2019. április 02. (08:00-08:45) 
Április hónapban a tervezetteknek megfelelően hospitálásra került sor a Bükkösdi általános 
iskolában, mely a Szentlőrinci általános iskola tagintézménye. Azért választottuk ezt az iskolát, 
mert a programban résztvevő több tanulónk ott végezte általános iskolai tanulmányait. Április 
2-án magyar óra meglátogatására került sor a 4. osztályban. 
 
Időpont: 2019. május 07. (08:00-08:45) 
Május hónapban a tervezetteknek megfelelően hospitálásra került sor a Bükkösdi általános 
iskolában, mely a Szentlőrinci általános iskola tagintézménye. Azért választottuk ezt az iskolát, 
mert a programban résztvevő több tanulónk ott végezte általános iskolai tanulmányait. Május 7-
én történelem óra meglátogatására került sor az 5. osztályban. 
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2 db Hospitálás a hasonló képzési struktúrával rendelkező intézményekben. 
 
Időpontok: 2019. január 10 és február 25. 
 
Hospitálás hasonló képzési struktúrával rendelkező intézményekben- Sellye 
 
 
Időpont: 2019. szeptember 04. 
1 db Workshop szervezése, találkozás a nyertes köznevelési intézményekkel 
 
2019. szeptember 04-én intézményünkben workshopot tartottunk a PTE TTK munkatársainak 
részvételével. Megbeszélésünkön tapasztalatot cseréltünk a projekt megvalósításának 
tapasztalatairól és eredményeiről. A közös együttműködés kapcsán közös programokat 
tervezünk a „Hova tovább műhelymunka” elnevezésű programunk megvalósításában, tanulóink 
természettudományos orientációjának elősegítésére. 

 
Időpont: 2019. február 27. 
1 db Szülői fórum  
 
Témakörök: új mentorok bemutatkozása, a szakmai vezető értékelése az I. mérföldkőről, a 
csapatépítő kirándulás programjainak ismertetője, szülői vélemények, reflexiók. 
 
2 db Családi nap 
 
Időpont: (2019. augusztus 28): 
Családi nap szervezése  
Családi napunkat az önkéntesség jegyében rendeztük meg. Tanulóink számára önkéntes 
feladatokat szerveztünk településünkön. A délelőtt első állomása az érzékenyítés és a 
munkabiztonsági felkészítés volt. Ezt követték a városszépítő tevékenységek.  
 
Időpont: 2019. december 20. (12:30-13:30) 
Családi nap szervezése  
Mentoráltjainkat és családtagjaikat meghívtuk egy közös karácsonyi ünnepségre.  
Programjaink voltak: 

• karácsonyfa feldíszítése 
• karácsonyi vers szavalása 
• közös éneklés 
• a 2019-es év (második mérföldkő) összefoglalása, értékelése 
• 2020-as év tervezett programjai 
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A családok számára is lehetőséget kínált az egymásra hangolódásra. Programjaink 
összeállításánál arra is figyeltünk, hogy minden korosztály, kicsik és nagyok is megtalálják a 
szórakozásukat. 
 
Időpont: 2019. április 10 (9:00-11:00) 
1 db „Gyökereink” – példaértékű életutak bemutatása  
 
A „Gyökereink” programot idén az együttműködő partnerünk a Pécsi Gandhi Gimnázium 
(2018. április 27-i keltezésű megállapodási szerződésben foglaltaknak megfelelően) 
rendezvényével kötöttük egybe. A Gandhi Gimnázium ezen a héten ünnepelte fennállásának 25 
jubileumát. Mentorált tanulóink meghívást kaptak az iskola által rendezett nyílt napra, ahol 
intézménylátogatáson vettek részt, etnográfiai kiállítást tekintettek meg, és a gimnázium volt és 
jelenlegi tanulóink a művészeti alkotásaiból összeállított bemutatót tekintettek meg. 
 
Időpont: 2019. március 27 (18:00-19:30) 
1 db „ Madarak voltunk”- bemutatkoznak a nemzetiségek 
 
Rendezvényünk elsődleges célja a hovatartozás identitástudatnak erősítése, iskolánk 
sokszínűségének bemutatása, ezzel erősítve egymás elfogadását, és összetartozást. A tavalyi 
évhez hasonlóan a rendezvény első felében tanulóink rövid előadással készültek a Baranya 
megyei roma, sváb horvát kisebbség hagyományairól. Ezt követte a hagyományos táncház, 
melyen a mentorok, mentorált tanulók és iskolánk érdeklődő tanulói vettek részt. 
 
Időpont: 2019. február 20. 
1 db „Rügyek”- pályaválasztási orientáció 
 
2019. február 20-án pályaválasztási orientációs foglakozás keretében iskolánkba látogatott a 
PTE KTK (Közgazdaság Tudományi Kar) két munkatársa. Dr. Ásványi Zsófia az emberi 
erőforrás gazdálkodásról és kollektív munkajogi kérdésekről tartott előadást, kiemelte a tudatos 
pénzügyi tervezés, a mindennapi közgazdasági ismeretek fontosságát. Emellett bemutatta a 
PTE KTK képzéseit, továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatta tanulóinkat. 
A délután zárásaként tanulóink megfogalmazták tapasztalataikat a tájékoztatóval kapcsolatban. 
Legfontosabb tanulsága számukra az életen át tartó tanulás szükségessége volt. 
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Időpont: (2019.07.05-től 2019.07.07-ig) 
1 db Csapatépítő tanulmányi kirándulás, természetjárás  
 
Vállalásainknak megfelelően 3 napos csapatépítő kirándulásunk során a következő 
programelemeket valósítottuk meg. 

• látogatás a Kis Balaton Látogató Központnál 
• szakmai délután Magyarország nyugati véginek mezőgazdasági tevékenységeinek 

megismerése céljából 
• városnézés Sopronban 
• kirándulás Fertőrákosra: Kőfejtő, városnéző kisvonatozás, hajókirándulás a Fertőn 
• Burgenland mezőgazdász szemmel, kirándulás Rust-ra 
• látogatás Sarródra: Fertő-Hanság Nemzeti Park 
• Kőszeg: városnézés 
 

(+1 db Csapatépítő tanulmányi kirándulás, természetjárás az első mérföldkőből a 
másodikban megvalósítva. ) 
Időpont: 2019.04.05-04.07 Csapatépítő kirándulás 
 
Vállalásainknak megfelelően 3 napos csapatépítő tanulmányi kirándulásunk során a következő 
programelemeket valósítottuk meg:  

• látogatás a Cseszneki várnál, séta  a Geológiai tanösvényen  
• üzemlátogatás Mosonmagyaróváron a Tejkutató Intézetben, rövid városnézés  
• Győrben a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ megtekintése 
• Bécs belvárosi séta, a Természettudományi Múzeum kiállításának megtekintése 

túra a Hanság peremén, érintve a Fertő-Hanság Nemzeti Parkot 
 
4 db Családlátogatás 
 
2019 február, 2019 május, 2019 szeptember, 2019 december hónapokban minden mentor 
családlátogatást tett a mentoráltaknál és családjaiknál. 
 
 
4 db „Hova tovább” műhelymunka 
 
Időpont: 2019. március 26. 
Hova tovább műhelymunka  
 
A Kaposvári Egyetem munkatársai továbbtanulási tájékoztatót tartottak: Molik Mária, Maul 
Katalin, Csonka Nikoletta. 
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Időpont: 2019. május 8. (10:00-11:30) 
Hova tovább műhelymunka (Pályaorientációs nap) 
 
2019. május 8-án a „Hova tovább műhelymunka” programelem megvalósítása során 
pályaorientációs napot szerveztünk. Tanulóink részére előadást tartottak a Kaposvári egyetem, 
valamint a Toborzóiroda munkatársai, valamint önismereti tréningen vehettek részt. Az 
előadások és a tréning nagyon inspiráló és tanulságos volt tanulóink számára.  

Időpont: (2019. szeptember 27): 
Hova tovább műhelymunka  
 
2019. szeptember 27.-én a „Hova tovább műhelymunka” programelem megvalósítása során 
mentorált tanulóink ellátogattak a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karára, ahol a 
Földrajzi Intézetben és a Biológia Tanszéken tettek látogatást. Az egyetemi oktatók látványos 
kísérlet, és Mars-szimulációs bemutató során igyekeztek közelebb hozni tanulóink számára a 
tudományt. A természettudományos orientáció nagyon inspiráló és tanulságos volt tanulóink 
számára.  

Időpont: 2019. december 04 (13:00-14:30) 
Hova tovább műhelymunka  
 
A műhelymunka meghívott vendégei: Molik Mária és Otártics Máté Zsolt a Kaposvári 
Tudományegyetem Agrár szakirányú képzéséről tartottak érzékenyítő foglalkozást mentorált 
tanulóink számára. Bemutatkozó előadást követően tanulóink kérdéseit megválaszolták az 
egyetem szakemberei. 
 
Differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazása: 
A mentori tevékenység, a szaktárgyi fejlesztések és az idegennyelvi órák során folyamatos a 
differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazása 
 
Bemeneti kompetencia- vagy részképesség mérés, egyéni fejlesztési tervek elkészítése/ 
Bemeneti mérés értékelése 
Szeptember hónap során megtörtént a projektben résztvevő tanulók kompetenciamérése, 
melynek célja a fejlesztő munka eredményességének visszacsatolása volt. Az eredmények 
kiértékelése után a mentorok felülvizsgálták az egyéni fejlesztési terveket, a változásokat 
rögzítették. 
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Időpont: 2019. szeptember 05.: 
Pedagógusok, mentorok felkészítése, műhelymunka szervezése, szupervizionálás  
 
Végzett feladataink: 

• a tanév előkészítése 
• a projektbe újonnan belépők segítése 
• bemeneti mérés előkészítése 
• a 4. negyedév programjainak tervezése 

 
Időpont: 2019. december 09. (10:00-11:30) 
 
Végzett feladataink: 
 

• Esetmegbeszélés 
• Tanulói és szülői visszajelzések megvitatása  
• Mentorált tanulóink teljesítményeinek alakulása az első félév során 
• Szakmai vezető tájékoztatása a végzett feladatokról 
• Szakmai vezető értékelése a mentori munkával kapcsolatban 
• Karácsonyváró családi délután programjainak megbeszélése 

 
Pedagógiai program átdolgozása: 
Vállalt tevékenységeink közé tartozik intézményünk pedagógiai programjának átdolgozása, 
melyben helyt kapott a részletes programbeszámolóban ismertetett rész. A pedagógiai program 
módosítását a tantestület a tanévnyitó tantestületi értekezleten megszavazta, melyről 
jegyzőkönyv készült. 

Tanulmányi eredmény javulása, évfolyamismétlés elkerülése: 

A mentori tevékenység során mindkét képzési területen (szakgimnázium, szakközépiskola) 
javulás figyelhető meg a mentorált tanulók tanulmányi eredményében. A 25 tanuló közül 17 fő 
szakgimnáziumi, 8 fő szakközépiskolai képzésben vesz részt. A szakgimnáziumi tanulók 
körében a tanulmányi átlag javulása 4,9%, a szakközépiskolai tanulók körében 17%-os. 

Mentorált tanulóink közül mindegyik tanuló sikeres tanévet zárt, nem bukott egy fő sem. 
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Esélyegyenlőségi intézkedések: 
 
 
A vállalásunknak megfelelően, a projekt eddig eltelt időszaka alatt előítélet és szegregáció 
mentes, elfogadó és befogadó légkört biztosítottunk a projekthez kapcsolódó minden 
foglalkozáson, közösségformáló tevékenységünk során és a nyilvános eseményeken, 
rendezvényeinken. 
 
Környezeti fenntarthatósági intézkedések: 
 
A vállalásunknak megfelelően, a projekt eddig eltelt időszakában betartottuk a 
környezetvédelmi szabályokat: a projekt által érintett területeken védtük, és óvtuk a természeti 
és kulturális értékeket. A környezeti nevelés során tanítványainkban a környezetet védő és óvó 
környezettudatos magatartást erősítettük. Rendezvényeink szervezésénél és lebonyolításánál a 
környezettudatosságra törekedtünk minden területen. A szükséges anyagok és eszközök 
beszerzésénél törekedtünk a környezetbarát termékek beszerzésére, a hulladék mennyiségének 
minimalizálására, az ökológiai lábnyomunk csökkentésére. 
 
Tájékoztatás és nyilvánosság kapcsán megtett intézkedések: 
 

• kihelyeztük a kapott „C” táblát az intézményünk bejáratánál jól látható helyen (fotókat 
mellékeltük), 

• elhelyeztünk a honlapunkon egy közleményt, amelyben megköszönjük a támogatást és 
bővebb információkat, az eddig lezárult időszakról készült beszámolókat közöltünk a 
projektről az érdeklődők számára az arculati kézikönyvben előírt formátumban. 
(www.vmujhelyi.hu – EFOP almenü) 

• a projekt célcsoportjainak szóló programok kapcsán meghívókat adtunk át a 
mentoráltaknak és családjaiknak, melyben a programokról tájékoztatjuk őket. Ezeket a 
dokumentumokat a faliújságon is elhelyeztük a programok előtt figyelemfelkeltés 
céljából (meghívókat, részletes programleírásokat csatoltuk). 

 
 

Szentlőrinc, 2020. 02. 07. 
 

Szabó Zoltán 
szakmai vezető 

http://www.vmujhelyi.hu/

