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oéli Aszc Ujhelyi lmre Mezőgazdasági
Technikum, s7akképző lskola és Kollégium

EFoP 3.1,10-17-2017-000l2
,,Lépj egy fokkal feljebb! -Továbbtanulá§t erősítő kezdeményezések támogatása"
,,Hátrányo§ hel}zetű tanulók segíté§e a Déli Aszc Ujhelyi Mg Techíikum
intézményében"

Mérlöldkö - részbeszámoló
Idószak 2020.01.01 - 2020.08.31
3.

25 fő bevonásával megtarlásra keflilt:

óra
432 db §zaktárgyi óra
131 db nyelvi óra
1312,5 db mentori

Időpont: 2020. ianuár 21, ..Hova tovább?" múhelyrnunka
,,Hova tovább" progíamelem keretén belül mentorált tanulóink egy csoportja, mentortanárok
kíséIetében,látogatást tettek a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Ka&ának nyílt
napján, ahol a következő szakok tartottak tájékoztatót: biológia, öldtudományok, kémia,

A

informatika, szőlész-borász FSZ képzés.

Megbeszéléstinkrea 20 1 9/2020-as tanév első felének záróértekezletét követően került sor,
Témáink a következők voltak:
1, Mentorált tanulóink első féléviteljesítményének álékelése.
2. stratégia kidolgozá64 gyakorlatunk megújítrása az eredmények j avíása érdekében.
3. A harmadik mérft'ldkő (2020-as év) teNezés, ötletböze a programok megvalósitásához
IdóDont: 2020. február 10. Ho§íritálás ha§onló kéDzési struktúrával rendelkcző

intézményben

keúlt az óIalátogatásra a hasonló
a Széchenyi Zsigmond
Mentoraink
képzésistrukhirával lendelkező intézményben.
Mezőgazdasági Szakgimnáziumban (8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypusá4 Ady En&e út 8,)
vetteklészt hospitálason, mely mezőgazdasági területen hasonló képzésistnrkturával
rendelkezik, mint a mi intézményiink.Febru,ír 10-én, szakmai óra keretein belül, az eldei
iskolákbarr szerzett informatív tudás rendszerező órájára keriilt sor.
A

terar'ezetteknek megfelelően 2020, februrár 10-én sol
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Déli Aszc Ujhelyi lmre Mezőgazdasági
Technikum, szakképzó hkola és Kollégium

Időponl: 2020. február l7. ..Rüg} ek" Dálvaválasztá§i orientáció
2020. februlíI 17_én pályaválasztási orienációs foglakozris keretében iskolánkba látogatott a
Fiirge-Diák Iskolaszövetkezet Dél-dunántuli régióvezetője Darvas Niindor és mun}atitsa
Király Fanni. ]nteraktív előadást tartottak érdeklődő diákjainknak a munkavállalás szabályairól,
formliiról, hasznos fudnivalókól, jogszabáyi előírásokról, munkavédelmi alapvető
tudnivalókól, konkrét nyárimunka lehelőségekől, melynek keretében a diákok
munkatapasáalatot szereáetnek már a képzésiikideje alatt. Diákjaint aktívan hozzászóltak,
elmondták saját eddigi tapa§ztalataikat és feltehették kérdéseiket is az előadiás közben és a
végén is, A tanulók hasznosnak ítéltéka hallottakat, §ok új információ is elhangzott a
sziimukra.

Időnont: 2020. február 19. Hospitálás általános iskolában
2020, februrirjában a tervezetteknek megfelelően ho§pitálásla került sol a Bilkkösdi Általános
Iskolában. mely a szentlóíinci AltaLános Iskola tagintézménye, A hospitálás solán a kollégák
biológia óIát látogattak a 7. osáályban.

IdóDoít: 2020. február hónan soráD - c§aládlátogatá§ok
Február hónapban a tervezetteknek megfelelően mentortanfuaink családlátogatáson voltak
mentorátjaik otthonában, mely alkalmak során szorosabbra fllzhették kapcsolatukat az érintett
családokkal, mentoráljaik otthoni körülményeibe is újra betekintést nyerhettek, hátterüket
jobban megismerhették, alkalmuk nyilt a szülőkkel aproblémákról, lehetőségekről és a
mentorátak előrehaladásának folyamatfuól beszélgetni.

Időoont: 2020. úárciu§ 5...Hova tovább?" műhelymuDka

A

,,Hova tovább miihelymunka" programelem keretén belü mentoráltjainknak,
tanulóintnak lehetőségilk nyílt egy interaktív előadás formájában tájékozódni a felsőoktatásban
múködő ditikhitel programról, Dr, FMekas Komél regionális képvise]ő helyettese végh
Benjámin biáosította intézményijnk száílála ezl a hasznos előadást a Diákhitel Központ Zrt,
részéről. Diákjaink, mentorátjaink éltek a jó lehetőséggel és feltették kérdéseiketa diákhitel
Iendszeíel kapcsolatban, melyeke Végh Benjámin készséggel válaszolt.
Időpont: 2020, márciu§ 11. Ho§pitálá§

általános iskolában

2020, fuáJciusában a tervezetteknek megfelelően hospitálásra került soT a Bilkkösdi Általános
Iskolában, mely a Szentlőrinci Általános lskola tagintézménye, A hospitálás során a kollégrik
íiil&ajz óIát látogattak a 5. osáályban.
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Déli Aszc Uihelyi lmíe Mezőgazdasá8i
Technikum, szakképző lskola és Kollégium

Időpont: 2020. márciu§ 16. - Digitális munkarendre átállás

A kolonavírus járvány miatt elrendelt oNzágos rendkívül helyzet miatt a mi intéZményíinkés
a digitilis munkarendre. Tanr{raink és mentoráltjaink
EFoP projektiLk is átált

^zonnaltöbb ktilönböző alkalmazíst is igénybe véve oldották meg a
digitális eszközeik segítségével,
plogram zavaltalan fol},taÉ§át. A projekttink ütemezésében beterv€zett személyes jelenlétet
igénylő plogramelemek kapcsán kéIelmet nyújtottunk be az Iráítyító Hatósághoz, hogy ezeket
az őszi időszak]a átütemeáessilk, melyre kaptunt is engedélyt.

Időpont; 2020. máius hónap során - Családlátoeatások- dieitális kapcsolatfelvétel útián
Május hónapban a tervezett ütemezés szerint, de a koronavirus járvány kapcsán elrendelt
országos digitrilis muntarend miatt elterő módon, digitális eszközök útjiin léptek kapcsolatba
mentortantaink a családokkal. Az alkalmak során szorosabbra fűáették kapcsolatukat az
érintett családokkal, feltérképeáették az otthoni digiáIis tarrulással kapcsolatos nehézségeket,
ploblémákat és egyénre szabottan fudtak segítséget nyújtani a tanulrismódszertan és az új és
várattan életh€lyzet miatt kalakult életszeTvezési tudnivalók kapcsán. végzős tanulóint
esetében a Tendkívüli helyzet kapcsán az érettségi vizsgára, szakmai vizsgáka való speciáis
felkészüés teendőit is átbesz€lték a családokkal a mentortaniáíok.

ldóoont: 2020, máius - iúnius hónapok során - §ikere§ szakmai és érett§égi viz§gákat
tellek, vé€zós m€ntorálliaink. úi beléDő tanulók

A koronavírus iárvány miatt kalakult Iendkívüli helyzet kapcslín elrendelt digitáis munkarend

ellenéIe mentorált tarrulóink sikeresen vették az akadályokat, mind a 8 végzós tanulónk a
képzésénekmegfelelően sikeres szakmai vizsgát, technil-us vizsgát, illetve szakmás éreúségi
vizsgát tett, lemorzsolódás, bukás nem volt. Mentortanáraink komoly erőfeszitéseket teűek a
digitális oktatás során, hogy a végzősök sikeresen le fudjanak vizsglíz]i, illetve ezt követőeí
muÍllóba tudjanak álni vagy felsőoktatási intézményben tovább tudjarrak tanulni. Egy fő
időközben ezt kövelően felvételt nyert a Szent István Egyetem Kaposvfui campusára, két fti
úgy döntött, hogy érettségit adó képzésTeis visszairatkozik az intézményiinkbe a szakmai
vizsgát követően, a többiek munkát vállaltak illetve jelenleg álláskeresők, akiket
állá§keresésiikben utánkövetés foTmájában a mentorok továbbra is segítenek. A végzős tanulók
helyére új tanulók léptek a programba 2020. június 16-dikátó!, Az új belépőknélelvégeáiik a
b€meneti mérést és éfiékelést,mentoltanláraik ermek megfelelően azonnal elkészítettékaZ
egyéni fejlesztési terveiket is, hogy a §zaktárgyi órákra be tudják osáani a tanulókat. Az új
belépők miatt a nyelvi csoportok beosztása megvá]tozott é§ mlír csak egy német nyelvi csopofi
működik tovább, Az angol nyelv iránt továbbra i§ fokozottabb aZ érdeklődés, ezért ott
megmaladt a két tanulócsopofi.
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Déli Aszc Ujhelyi lmre Mezőgazdasági
Technikum, szakképző lskola és KoTlégium

IdőDont: 2020. iúniu§ 20. - E§zközbe§zerzés
2020. június 20-áva1 az összes előíft eszköá beszeleáiik. A
júniusig
máIciustól
tartó időszakban több ütemben szótárakat online szótárcsomaggal (melyek
ltozzáíérésikódjait a mentoTált tanulóknak kiküldtük a digitális felkészülés ideje alatt),
pedagógiai és tanulásmódszert]ani szakkön).veket, mezőgazdasági
gazdákodrisi
szakkönyveket, nyelvi fejlesáő programokat, oklatótábllíkat és sötétító fuggönyöket szeleáün](
be a szaktantermek és a fejlesáő szoba részére. A beszelzett eszközöket hasznáIatba is vették a
tanulók és a tanáTok.

A páyázatban vállaltakat teljesítve

és

Idópont: 2020. iúnius 29. Pedagógusok mentorok felkészíté§e - szuDervízió

A koronavírus járvány miatt jelenléti értekezletet nem fudtunk tafiani május hónapban,
de júniusban az enybitő jogszabáyok miatt és a tanulómozgások kapcsán ezt megtartottuk.
Szakmai vezetőnk szabó Zoltán beszámolt a me&ielent fejlesáő pedagógus és mento.
kollégáknak az eszközbeszelzés befejezéséről, melynek eredményét mindenki meg is

tekinüette a fejlesztő szobában.
szakmai vezetó megosáotta a tapasúa]alalí a plogmm digitális veziójának
eredményeiről és kérte a kollégákat is, hogy mindarrnyian mondják el, mi a tapasáalafuk.
Tájéko^aíta a m€gjelenteket, hogy az Irányító Hatóság engedélyeáe a program digitáis
vefzióban való fol},tatását 2020. augusztus végéig,
Szabó Zoláa a plojekt utolsó méröldkövéhez 1rítozó háialévő feladatokat is
felvázolta, a jelenlévők hozz^zóltak, kérdéseiket közösen megvitatták. A szakmá vez€tő
jeleáe, hogy a koronavírus okoáa helyzet még hoáat vlíratlan problémákat, de igyeksziink a
programot megvalósítani az előí1 módon.

A

IdóDont. 2020. iúliu§ 1.Intézményünk neYe megváltozott az át§zervezé§ miatt.
Az új név: Ujhelyi Imre Mezőgazdasági Technikum, Szaktépző Iskola és Kollégium
néWáltozásnak megfelelően
dokumenációhoz hasznát formanyomtatványokat
aktualizálhrk.

A

a

IdőDont: 2020. iúlius 3. Á tanév véei eredménvek megkiildé§e

Az

előírt kótel€zettségeinknek megfelelően megküldtiik a mentorált tanulóink tanév végi
eredményeit. Beszirnoltunk a végzős mentorátjaink sikeres szakmai és éIettségi üzsgáról.
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Déli Aszc Ujhelyi lmre Mezőgazdasági
Technikum, szakképző l5kola és Ko]légium

IdőDont: 2020. augusztus 24-26. Akkrcditált mód§zertani Dedagóeus továbbképzé§

2020. auguszfus 24-26. között az előirt kötelezettséginknek megfelelően megvalósult
intéZlényiinkbenaz akkeditált módszefiani pedagógus továbbképzés ,,Egyé i íejleszíésaz

oktatd§i eséIyegyentőségeítómogaű píogíambarr" círrrnel 7 fő mentor és fejlesaő pedagógus
részere. A kollégá,k elmélyedhettek az egyéni fejlesxési teNek kidolgozlisának, folyamatos
tanulók megismerésének,
aktualizálásának módszertanában. Bővíthették ismereteiket
képességeik felmérésénekmódszereit illetőeí, továbbá a tanulási stratégiák, tanulásmódszefian
terilletén sajátílhattak el új elveket, taltalmakat,

a

IdőDont: 2020. auguszfus 31, - Digitáli§ munkarend lezárása

A koronavírus jrárványhelyzet alakulása és az érvénybenlévó jogszabályok alapján 2020,
szeptember l-jével újíamegkezdtiik ajelenléti oktatást intézményiintben, így az EFoP
projektiink is jelenléti oktatis formájában fol},tatódhatott és megkezdődött
programelemek gyorsított ütemú pótlólagos megvalósítása,

az átüteme7-ett

IdőDont: 2020. §zeptember 1. Intézménvünk neve ismét meqváltozott az át§zerv€zés miatt.
AZ intéznényúj neve: Déli ASzC, Ujhelyi Imre Mezőgazdasági Techrrikum, Szakképző Iskola
és Kollégium.
dokumentációhoz ha§mált formanyomtatványokat
néWátozísnak megfelelően
aktualiZátuk.

a

A

Esélyegyenlőségi intézkedé§ek:

A válalásunknak

megfelelően, a projekt eddig eltelt időszaka alatt előítélet és szegregáció
mentes, elfogadó és befogadó légköfi biáositottunk a projeküez kapcsolódó minden
foglalkozáson, a digitális oktatiis és a közösségformáló tevékenységünk során, a nyilvános
eseményeken, r€ndezvényeinken,

Környezeti fenntartható§ági intézkedések:
vállalásun]<nak megfelelően, a projekt eddig eltelt időszakában betartotírk a
környezetvédelmi szabályokat: a projekt által érintett tedleteken védtiik, és óvnrk a természeti
és kultüráis éfiékeket, A kömyezeti nev€lés sorrin tanitvlányainkban a kömyezetet védő és óvó
kömyezettudatos magatafiást elősítettiik. Rendezvényeink szeNezésénélés lebonyolítísánál a
kömyezettudatosságía törekedtllnk minden teriileten. A szükséges anyagok és eszközök
beszerzé§énéltöIekedtiink a kömyezetbarát termékek beszerzé§ére, a hulladék merrrryiségének
minimalizálá§ára, az ökológiai lábnyomunk csökkentésére.

A
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Déli Aszc Ujhelyi lmre Mezőgazdasági
Technikum, szakképző lskola és Kollégium

Tájékoztatás és nyilvánosság kapcsán megtett intézkedések:

kiheiyeáiik a kapott ,,C" táblát az intézíiényiinkbejáratáná jól látható helyen,
elhelyezünk a honlapunkon egy közlemén},t, amelyben megköszönjilk a támogatást és
bővebb információkat, az eódlg lezfullt időszakól készült beszámolókat közöltiink a
projektrőI az érdeklődők szállála az arculati kézikönyvben €lőírt formátumban.
íwww.vmujhelyi.hu - EFOP almenü)
a projekt célcsopodainak szóló programok kapcsán meghívókat adtunk át a
mentoráItaknak és családjaiknak, melyben a programokól Lijékoáatjuk óket. Ezeket a
dokumentumokat a faliújságon is elhelyezók a programok előtt figyelemfelkeltés
céljából,

Szentlőrinc, 2020, október 16,

szakmai vezető
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