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11..  AA  „„VVÁÁRRLLAAKK””  TTAANNOODDAA    MMŰŰKKÖÖDDÉÉSSÉÉNNEEKK  AALLAAPPVVEETTŐŐ  CCÉÉLLJJAAII  

  
  

--  EEssééllyytt  ééss  lleehheettőőssééggeett  aazz  aappááttii  ddiiáákkookknnaakk  --  

AA  mmeeggvvaallóóssííttaannddóó  ssookkoollddaallúú  sszzeemmééllyyiissééggffeejjlleesszzttééss  ssoorráánn  aa  „„VVáárrllaakk””  TTaannooddaa  kköözzöössssééggéénneekk  

lleeggffőőbbbb  ccéélljjaa  aa  hhaallmmoozzoottttaann  hhááttrráánnyyooss  hheellyyzzeettűű,,  eellssőőssoorrbbaann  rroommaa  ééss  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  

ggoonnddoosskkooddááss  aallaatttt  áállllóó  ttaannuullóókk  kköönnnnyyeebbbb  iisskkoollaaii  bbeeiilllleesszzkkeeddéésséénneekk  ééss  hheellyyttáálllláássáánnaakk  sseeggííttééssee..  

MMeeggvvaallóóssíítthhaattóónnaakk  ttaarrttootttt  rröövviiddttáávvúú  ccééllookk::  

  AA  ttaannooddáábbaa  jjáárróó  ggyyeerrmmeekkeekk  iisskkoollaaii  eerreeddmméénnyyeessssééggéénneekk  iisskkoolláánn  kkíívvüüllii  ffeejjlleesszzttéésseekkkkeell  

ttöörrttéénnőő  jjaavvííttáássaa..  

  AA  ttaannooddáábbaa  jjáárróókk  mmiinnééll  kkeevveesseebbbb  kkuuddaarrcc  ééllmméénnyytt  éélljjeenneekk  mmeegg  aazz  iisskkoolláájjuukkbbaann,,  

ttaannuullmmáánnyyii  ááttllaagguukk  jjaavvuulljjoonn,,  ccssöökkkkeennjjeenn  aa  ttaannttáárrggyyii  bbuukkáássookk  sszzáámmaa..    //ccssöökkkkeennjjeenn  aa  

lleemmoorrzzssoollóóddááss//  

  FFeelleelljjeenneekk  mmeegg  aa  kköözzééppffookkúú  ookkttaattáássii  iinnttéézzmméénnyyeekk  ffeellvvéétteellii,,  iilllleettvvee  ttaanntteerrvvii  

kköövveetteellmméénnyyeeiinneekk..  MMiinnééll  ttööbbbb  ttaannooddááss  ggyyeerreekk  jjeelleennttkkeezzzzeenn  éérreettttssééggiitt  aaddóó  

kköözzééppiisskkoolláábbaa  iilllleettvvee  kkééssőőbbbbii  eellhheellyyeezzkkeeddéésséétt  sseeggííttőő  sszzaakkmmuunnkkáásskkééppzzőő  iinnttéézzeettbbee..  
  SSzzaabbaaddiiddeejjüükkeett  hhaasszznnoossaann  ttööllttsséékk  eell,,  iissmmeerrjjéékk  mmeegg  ééss  kkéésszzsséégg  sszziinntteenn  ttuuddjjáákk  

hhaasszznnáállnnii  aa  mműűsszzaakkii  ééss  iinnffoorrmmaattiikkaaii  eesszzkköözzöökkeett,,  pprrooggrraammookkaatt..    
    AA  sszzüüllőőkk  bbiizzaallmmáánnaakk,,  ttáámmooggaattáássáánnaakk  mmeeggnnyyeerrééssee,,  aa  ccssaallááddii  hháázz  ééss  aa  ttaannooddaa  

eeggyymmáássrraa  ffiiggyyeellőő,,  kköözzööss  eeggyyüüttttmműűkkööddééssee  ééss  eennnneekk  eerreeddmméénnyyeekkéénntt  aa  ffeejjllőőddééssüükkhhöözz,,  

ttoovváábbbbttaannuulláássuukkhhoozz  sszzüükkssééggeess  ffeellttéétteelleekk  mmeeggtteerreemmttééssee..  AA  jjóó  kkaappccssoollaatt  

eerreeddmméénnyyeekkéénntt  aa  ffiiaattaallookk  ttaannuulltt  eemmbbeerrrréé  vváállvvaa,,  aa  kköözzééppoosszzttáállyybbeellii  kkuullttúúrráátt  

mmeeggiissmmeerrvvee  nnee  ttáávvoollooddjjaannaakk  eell  ccssaallááddjjuukkttóóll,,  kköözzöössssééggüükkttőőll..  
  KKuullttúúrráájjuukkaatt  mmeeggiissmmeerrjjéékk,,  hhaaggyyoommáánnyyaaiikkaatt  ááppoolljjáákk,,  ddee  iissmmeerrjjéékk  mmeegg  mmááss  eeggyyéébb  

kkuullttúúrraa  zzeenneeii,,  nnyyeellvvii,,  ttáárrggyyii,,  ööllttöözzkkööddééssbbeellii  vviilláággáátt  iiss..  OOllyyaann  sszzóórraakkoozzáássii  

lleehheettőőssééggeekkeett  iissmmeerrjjeenneekk  ééss  sszzeerreesssseenneekk  mmeegg,,  aammeellyyeekk  sszzoorroossaann  öösssszzeeffüüggggeenneekk  aa  

kköözzééppiisskkoollááss  ddiiáákkéélleetttteell..    

  AA  lleeggúújjaabbbb  ppeeddaaggóóggiiaaii  mmóóddsszzeerreekkkkeell,,  jjóóll  ffeellkkéésszzüülltt  mmeennttoorrookkkkaall,,  ppeeddaaggóógguussookkkkaall  

hhoozzzzáájjáárruullááss  aazz  „„aappááttii””  ttaannooddáássookk  eeggéésszz  sszzeemmééllyyiissééggéénneekk  ffeejjlleesszzttééssééhheezz,,  aazz  

éélleetthhoosssszziigg  ttaarrttóó  ttaannuulláásshhoozz..  

  AAllkkoottóómműűhheellyykkéénntt  iiss  vvaallóó  tteevvéékkeennyykkeeddééss,,  aammii  aa  kköörrnnyyéékkeenn  nnééppsszzeerrűűssííttii  aa  ttaannooddaaii  

hháállóózzaattoott,,  ss  aa  jjóó  ggyyaakkoorrllaattookk  eelltteerrjjeesszzttéésséétt..  
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AA  ttaannooddaa  mmuunnkkáájjáánnaakk  hhoosssszzúú  ttáávvúú  ccéélljjaaii::  

--  AAzz  iinntteeggrráácciióóss  ffoollyyaammaatt  mmeeggggyyoorrssííttáássaa..  

--  KKiirreekkeesszzttéésseekkttőőll  mmeenntteess,,  bbeeffooggaaddóó  ttáárrssaaddaalloomm  mmeeggtteerreemmttééssééhheezz  vvaallóó  

hhoozzzzáájjáárruullááss..  

--  AA  sszzoocciiáálliiss--,,  aa  ggaazzddaassáággii  hhááttttéérr  kküüllöönnbbssééggéébbőőll  aaddóóddóó  eessééllyykküüllöönnbbssééggeekk  

ccssöökkkkeennttééssee..  

--  AA  kkééssőőbbbbii  mmuunnkkaaeerrőő--ppiiaaccii  eessééllyyeekk  jjaavvííttáássaa..  

--  IIddeennttiittáássttuuddaatt  eerrőőssííttééssee..  

--  TTeehheettssééggeess  ffiiaattaallookk  mmeenneeddzzsseellééssee..  

AA  ffeellssoorroolltt  ccééllookk  kkoommoollyy  ffeelleellőősssséégg  vváállllaalláásstt  jjeelleenntteenneekk  aa  mmeeggbbíízzóókkkkaall  ééss  aa  ddiiáákkookkkkaall  

sszzeemmbbeenn..  EEnnnneekk  ttuuddaattáábbaann  aa  „„VVáárrllaakk””  TTaannooddaa  ddoollggoozzóóii  aarrrraa  ttöörreekkeeddnneekk,,  hhooggyy  aa  ttaannooddááss  

ttaannuullóókkaatt  kkiittűűzzöötttt  sszzeemmééllyyeess  ccéélljjaaiikk  eelléérrééssééhheezz  lleeggjjoobbbb  ttuuddáássuukkkkaall  ééss  aalláázzaattooss  mmuunnkkáájjuukkkkaall  

hhoozzzzáásseeggííttsséékk..  

22..    AA  „„VVÁÁRRLLAAKK””  TTAANNOODDAA  VVEEZZEETTÉÉSSEE  ÉÉSS  IIRRÁÁNNYYÍÍTTÁÁSSAA  
  

22..11..        SSTTRRAATTÉÉGGIIAAII  TTEERRVVEEZZÉÉSS,,  MMIINNŐŐSSÉÉGGCCÉÉLLOOKK  

AAzz  aallaappííttvváánnyy  aa  pprroojjeekktt  ffőőbbbb  tteevvéékkeennyyssééggeeiitt  ssaajjáátt  kkiivviitteelleezzééssbbeenn  kkíívváánnjjaa  vvééggeezznnii,,  ffiiggyyeelleemmbbee  

vvéévvee  aa  ppáállyyáázzaattii  eellőőíírráássookkaatt  ééss  sszzaakkmmaaii  ttaannááccssookkaatt..  AA  „„VVáárrllaakk””  TTaannooddaa  ttaanntteessttüülleettee  nnaaggyy  

hhaannggssúúllyytt  ffeekktteett  aa  mmáárr  rrééggeebbbb  óóttaa  mműűkkööddőő  ééss  bbeevváálltt  mmóóddsszzeerreekkeett  aallkkaallmmaazzóó  ttaannooddáákk  

ttaappaasszzttaallaattaaiirraa,,  jjaavvaassllaattaaiirraa..  

 
Minőségcélok: 
 
 
1. Pozitív irányú elmozdulás történjen a tanodába járó fiatalok bemeneti és kimeneti 
mérési eredményei között minél több vizsgált területen. 
  

SSIIKKEERRKKÉÉNNTT  ÉÉRRTTÉÉKKEELLHHEETTŐŐ: ha a fejlesztésre kijelölt területek bemeneti 
problémakategóriája egy besorolási kategóriát javul. 
 
IINNDDIIKKÁÁTTOORR: egy tanulóra jutó átlagérték 
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2. Az iskolai tanulmányi eredmények javulást mutassanak, a nyolcadikosok felvételi 
tantárgyainak félévi minősítése közepesnél ne legyen rosszabb. Évfolyamismétlés nélküli 
középiskolai eredmények szülessenek. 
 

SSIIKKEERRKKÉÉNNTT  ÉÉRRTTÉÉKKEELLHHEETTŐŐ: ha a középiskolás tanodások között nincs 
évfolyamismétlő. A továbbtanulók iskolai minősítése a fő tantárgyakból nem rosszabb 
közepes minősítésnél. 
 
IINNDDIIKKÁÁTTOORR: év végi évfolyamokra lebontott bukások száma és aránya, 
évfolyamismétlők száma, aránya, nyolcadikosok félévi eredményei között a hármasnál 
gyengébb minősítések aránya, érettségit szerzett tanulók aránya, felsőoktatási 
intézményben továbbtanulók aránya 

 
3. A tanodás diákok az általános iskolai tanulmányaik befejezése után (100%) 
továbbtanuljanak, az adott korosztály több, mint fele középiskolában folytassa 
tanulmányait. 
 

SSIIKKEERRKKÉÉNNTT  ÉÉRRTTÉÉKKEELLHHEETTŐŐ: ha magasabb a korosztály számához viszonyítva a  
továbbtanulók aránya, valamint a korosztály számához viszonyítva a középiskolában 
továbbtanulók aránya. 
 
IINNDDIIKKÁÁTTOORR: év végi évfolyamokra lebontott bukások száma és aránya, 
évfolyamismétlők száma, aránya, nyolcadikosok félévi eredményei között a hármasnál 
gyengébb minősítések aránya,  

 
 
4. A tanulók családja minél gyakrabban látogassa a tanodás programokat, lehetőleg 
mindig jelenjenek meg szülői értekezleteken, egyéni megbeszéléseken. 
 

SSIIKKEERRKKÉÉNNTT  ÉÉRRTTÉÉKKEELLHHEETTŐŐ: 50% feletti részvételi adatok a megbeszéléseken, 
szülői értekezleteken, a tanodás rendezvények éves összesítésében a szülők 80 % -a 
képviseltette magát. 
 
IINNDDIIKKÁÁTTOORR: programokat látogatók száma, aránya, szülői értekezleteken megjelenő 
szülők-képviselők száma, aránya, egyéni megbeszélésekre meghívottak közül 
megjelentek száma, aránya 

 
5. Megfelelő együttműködés legyen a tanodás diákok osztályfőnöke, szaktanárai és 
mentora között. A tanodás diákok jó kapcsolatot ápoljanak társaikkal, vegyenek részt és 
vállaljanak feladatot a közösségi életben. 
 

SSIIKKEERRKKÉÉNNTT  ÉÉRRTTÉÉKKEELLHHEETTŐŐ: a havi rendszerességű kapcsolattartás, információs 
fórumrendszer kialakítása, szabályozott működtetése, a tanulók több, mint fele 
egymást is segíti a felkészülésben, lehetőleg minden tanuló egyéb szakkörökön, 
programokon vegyen részt. 
 
IINNDDIIKKÁÁTTOORR: mentorokra jutó dokumentált kapcsolattartási esetszám/hónap, diák 
tanulópárok előfordulási aránya, a tanulók éves részvételének aránya a programokon. 
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6. A tanulók több, mint fele alapfokú belső sikeres vizsgára tudjon szert tenni internet 
használatból és Word programhasználatból 
 

SSIIKKEERRKKÉÉNNTT  ÉÉRRTTÉÉKKEELLHHEETTŐŐ: informatikai oktatáson részt vevők 50%-os sikeres 
belső vizsgát tudnak tenni két oktatási programterületből. 
 
IINNDDIIKKÁÁTTOORR: résztvevők és sikeres vizsgát tevők száma, aránya, informatikai 
oktatásban részesülők száma, aránya a tanodai tanulólétszámhoz viszonyítva 

 
 
7. Tehetséggondozás és képességfejlesztés, hagyományápolás szabadidős, kulturális 
tevékenységek keretében. 
 

SSIIKKEERRKKÉÉNNTT  ÉÉRRTTÉÉKKEELLHHEETTŐŐ: személyre szabott, a bemeneti mérés eredményeire 
kijelölt fejlesztési területeket célzó tevékenységek végzése. 
 
IINNDDIIKKÁÁTTOORR: szabadidős tevékenysége száma, a fejlesztésre kijelölt tanulók és a 
megfelelő tevékenységen részt vevők száma, aránya. 
 

22..22..      VVEEZZEETTŐŐII  EELLLLEENNŐŐRRZZÉÉSS  

AA  ””VVáárrllaakk””  TTaannooddaa  AAllssóónneemmeessaappááttiibbaann  pprroojjeekktt  mműűkkööddtteettőő  sszzeerrvveezzeettee  aazz  AAppááttii  IIsskkoollááéérrtt  

AAllaappííttvváánnyy..  AAzz  aallaappííttvváánnyy  kkeezzeellőőjjee  ééss  lleeggffőőbbbb    ddöönnttéésshhoozzóó  sszzeerrvvee  aa  kkuurraattóórriiuumm..  AA  

kkuurraattóórriiuummoott  ééss  aazz  aallaappííttvváánnyytt  aazz  eellnnöökk  ééss  aazz  eellnnöökkhheellyyeetttteess  kkééppvviisseelliikk..  AA  ttaannooddaaii  pprroojjeekktt  

mmeenneeddzzssmmeennttjjéébbeenn,,  aazz  eellnnöökkhheellyyeetttteess  ééss  eeggyy  kkuurraattóórriiuummii  ttaagg  ––  aakkiikk  EEUU--ss  ppáállyyáázzaattookk  

mmeenneeddzzssmmeennttjjéébbeenn  mmáárr    ddoollggoozzttaakk  ––  vveesszznneekk  rréésszztt..  AA  kkuurraattóórriiuumm  lleeggaalláábbbb  hháárroommhhaavvoonnttaa  

üülléésseezziikk,,  ííggyy  ffoollyyaammaattoossaann  ttuudd  ttáájjéékkoozzóóddnnii  aa  pprrooggrraamm  eellőőrreehhaallaaddáássáárróóll..  

  

22..33..    AA  TTAANNOODDAA  MMŰŰKKÖÖDDÉÉSSÉÉNNEEKK  ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSSEE  

  
NNaaggyyoonn  ffoonnttooss  ccééll,,  hhooggyy::  mmeeggiinndduulljjoonn  aa  ppáárrbbeesszzéédd  aa  ttaannooddaa  hheellyyzzeettéérrőőll,,  aannnnaakk  éérrttéékkeelléésséérrőőll..  

AA  nnyyiittootttt  öönnéérrttéékkeellééss  kkiitteerrjjeedd  aa  bbeellssőő  ééss  aa  kküüllssőő  iinnttéézzmméénnyykkéépp  ffeellmméérréésséérree  ééss  aa  ffoollyyaammaattbbaann  

rréésszztt  vveesszz  aa  ttaannooddaa  tteelljjeess  ddoollggoozzóóii  kköörree..  

AA  bbeellssőő  ttaannooddaakkéépp  aa  ddoollggoozzóókk  eellvváárráássaaiitt,,  jjöövvőőkkééppéétt,,  aazz  eerrőőssssééggeekkeett  ééss  ggyyeennggeessééggeekkeett 

tartalmazza.                             

 

    Módszer: SWOT-analízis 
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                         Erősségek 
 jól kidolgozott fejlesztési tervek 
 felszereltség 
 sokoldalúan képzett dolgozói 

kollektíva 
 a mentorok toleranciája 
 sokoldalú helyzetelemzés a bemeneti 

méréseknél 
 vonzó lehetőség a tanoda a nem roma 

gyerekek számára is 

                    Gyengeségek 
 a működési rendszer  esetleges 

kiforratlansága 
 lemorzsolódás, hiányzás 
 jelentős a gyerekek részképességbeli 

elmaradása 
 tapasztalatok hiánya 
 

 
                        Lehetőségek 

 újabb pályázatok 
 intenzív PR tevékenység 
 új tanulók folyamatos felvétele 
 újabb pedagógiai módszerek 

megismerése, alkalmazása 

 
                   Veszélyek 

 nehéz az egyeztetés az iskolai 
programokkal, elfoglaltságokkal 

 túlzott elvárás 
 a cigányságon belüli megosztottság 
 szülői segítségre kis mértéke 
 

 
Külső intézménykép:A partnerek azonosítás, elégedettségük, elégedetlenségük, igényeik 
feltételezése. 

Partner Elégedett Elégedetlen Igény 
Gyerekek A korrepetálások 

számával. 
A mentorokkal 
kialakított viszonnyal. 

A számítógépek 
használatának 
korlátozásával 
/chat, letöltések, 
stb./. 
Túlzottnak tartott 
elvárásokkal. 

Buszos kirándulások. 
Több szórakozási 
lehetőség. 
Technikai 
berendezések bővítése 
/DVD lejátszó, 
játékprogramok/. 

Szülők A pótvizsgák 
eredményeivel. 
A felelősség 
megosztásával. 

A mentorok nem 
veszik át teljesen a 
szülők iskolai 
szerepét. 
A tanulók egymás 
közötti 
viszonyával. 

Az iskolai 
tanulmányokban 
jelentős javulás. 
Több szabadidős 
programot. 

Iskolák A felelősség részleges 
ledelegálásával. 

A tananyag 
megtanításának 
„támogatásával”. 

A házi feladatok 
pontos, hiánytalan 
elkészítése. 
A dolgozatokra való 
felkészítés. 

Tanodai dolgozók A kollektív 
csapatszellemmel. 
Egyes tanulók 
eredményeivel  
A tanulók 1/3-nál 
látunk perspektívát. 

A tanulók 
többségének 
hozzáállásával. 
A 
munkaszervezéssel. 
A szülői 
fórumokon való 
részvétellel. 

A szakkörökhöz, 
szabadidős 
foglakozáshoz 
szükséges anyagi 
feltételek biztosítása. 
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KKÖÖZZÉÉPPIISSKKOOLLÁÁKK  

 

33..    PPAARRTTNNEERRKKAAPPCCSSOOLLAATTOOKK  IIRRÁÁNNYYÍÍTTÁÁSSAA  

33..11..    „„VVÁÁRRLLAAKK””  TTAANNOODDAA  --  PPAARRTTNNEERR  ÉÉSS  KKOOMMMMUUNNIIKKÁÁCCIIÓÓSS  HHÁÁLLÓÓZZAATT  
  
33..11..11..    EEGGYYÜÜTTTTMMŰŰKKÖÖDDŐŐ  PPAARRTTNNEERREEKK::    
  
AA  ttaannooddáávvaall  sszzeerrzzőőddéésstt  kkööttőő  ttaannuullóókk  ookkttaattáássii  iinnttéézzmméénnyyeeii::    

--  CCsseerrttáánn  SSáánnddoorr  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  ééss  ÓÓvvooddaa  ((AAllssóónneemmeessaappááttii  ––  NNeemmeessaappááttii  ))  

--  GGaannzz  ÁÁbbrraahháámm  ééss  MMuunnkkááccssyy  MMiihháállyy  SSzzaakkkköözzééppiisskkoollaa  ééss  SSzzaakkiisskkoollaa  ((ZZaallaaeeggeerrsszzeegg))  
TTeelleeppüüllééssii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt::    

--    AAllssóónneemmeessaappááttii  KKöözzssééggii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  

--    NNeemmeessaappááttii  KKöözzssééggii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa    

SSeeggííttőő  iinnttéézzmméénnyyeekk::      

--  AAllssóónneemmeessaappááttii  SSppoorrtt--  ééss  IIffjjúússáággii  EEggyyeessüülleett  

--  CCiiggáánnyy  KKiisseebbbbssééggii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  AAllssóónneemmeessaappááttii  

--  CCssaallááddsseeggííttőő  ééss  GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii  SSzzoollggáállaatt  

AAllkkaallmmaazzoottttaakk  ffooggllaallkkoozzttaattáássááhhoozz  ttáámmooggaattááss  nnyyúújjtt::    
--  ZZaallaaeeggeerrsszzeegg  ééss  TTéérrssééggee  TTööbbbbccééllúú  TTáárrssuullááss  

--  ZZaallaa  mmeeggyyeeii  MMuunnkkaaüüggyyii  KKöözzppoonntt  

AA  „„VVáárrllaakk””  TTaannooddaa  vveezzeettééssee  aa  sszzaakkmmaaii  mmuunnkkaa  tteerrüülleettéénn  aa  lleeggsszzoorroossaabbbb  eeggyyüüttttmműűkkööddéésstt  aa  

hheellyyii  iisskkoolláávvaall  ééss  aa  cciivviill  sszzeerrvveezzeetteekkkkeell  aallaakkííttjjaa  kkii,,  ddee  aa  hhaaggyyoommáánnyyőőrrzzééss  iilllleettvvee  aa  sszzüüllőőii  

hháázzzzaall  vvaallóó  kkaappccssoollaattttaarrttááss  tteerrüülleettéénn  sszzáámmííttaannaakk  aa  CCKKÖÖ--  rree  ..  

33..11..22..    KKÖÖZZVVEETTLLEENN  PPAARRTTNNEERREEKK  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCÉÉLLOOKK  FFEELLAADDAATT  EERRŐŐFFOORRRRÁÁSS  FFEELLEELLŐŐSS  
EEGGYYÜÜTTTTMMŰŰKKÖÖDDÉÉSS::  

--  OOSSZZTTÁÁLLYYFFŐŐNNÖÖKK  
KKOONNZZUULLTTÁÁCCIIÓÓ  AAZZ  
OOSSZZTTÁÁLLYYFFŐŐNNÖÖKKÖÖKKKKEELL,,  

  MMEENNTTOORROOKK  

SSZZÜÜLLŐŐKK  

TTAANNUULLÓÓKK  

ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  
IISSKKOOLLÁÁKK  

DDOOLLGGOOZZÓÓKK  SSZZAAKKIISSKKOOLLÁÁKK  
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––  MMEENNTTOORR,,  
--  SSZZAAKKTTAANNÁÁRR    

                        ––  MMEENNTTOORR,,  
--  DDIIÁÁKK  ––  DDIIÁÁKK..  

SSZZÜÜKKSSÉÉGG  SSZZEERRIINNTT  AA  
SSZZAAKKTTAANNÁÁRROOKKKKAALL  AA  
TTAANNUULLÓÓKK  TTAANNUULLMMÁÁNNYYII  
EELLŐŐMMEENNEETTEELLÉÉVVEELL  IILLLL..  
MMÁÁSS  IISSKKOOLLÁÁTT  ÉÉRRIINNTTŐŐ  
PPRROOBBLLÉÉMMÁÁIIVVAALL  
KKAAPPCCSSOOLLAATTBBAANN..  

EEGGYYÜÜTTTTMMŰŰKKÖÖDDÉÉSS::  
--  OOSSZZTTÁÁLLYYFFŐŐNNÖÖKK--
MMEENNTTOORR,,  
--  SSZZAAKKTTAANNÁÁRR  --  
MMEENNTTOORR,,  
--  DDIIÁÁKK  ––  DDIIÁÁKK..  
IINNFFOORRMMAATTIIKKAAII  
FFEEJJLLEESSZZTTÉÉSS..  
  

TTEEHHEETTSSÉÉGGGGOONNDDOOZZÁÁSS  ÉÉSS  
KKÉÉPPEESSSSÉÉGGFFEEJJLLEESSZZTTÉÉSS  
SSZZAAKKKKÖÖRRÖÖKK  KKEERREETTÉÉBBEENN..    

  ÉÉLLEETTMMÓÓDD  ÉÉSS  
AALLKKOOTTÓÓ  KKÖÖRR  

  IINNFFOORRMMAATTIIKKAA  
SSZZAAKKKKÖÖRR  

  SSTTBB..  

SSZZAAKKKKÖÖRRII  
TTEEMMAATTIIKKÁÁKK  
SSZZEERRIINNTT..  

SSZZAAKKMMAAII  VVEEZZEETTŐŐ,,  
SSZZAAKKKKÖÖRRVVEEZZEETTŐŐ..  

EEGGYYÜÜTTTTMMŰŰKKÖÖDDÉÉSS::  
--  OOSSZZTTÁÁLLYYFFŐŐNNÖÖKK  --
MMEENNTTOORR,,  
--  SSZZAAKKTTAANNÁÁRR  --  
MMEENNTTOORR,,  
--  DDIIÁÁKK  ––  DDIIÁÁKK..  

AA  FFAALLUUNNAAPPOOKK,,  
SSPPOORRTTNNAAPPOOKK  
AALLKKAALLMMÁÁVVAALL  GGYYEERRMMEEKK--  
ÉÉSS  IIFFJJÚÚSSÁÁGGII  PPRROOGGRRAAMMOOKK  
SSZZEERRVVEEZZÉÉSSEE..  

AA  
PPRROOGGRRAAMMOOKK  
SSZZEERRIINNTT  
VVÁÁLLTTOOZZIIKK..  

SSZZAAKKMMAAII  VVEEZZEETTŐŐ,,  
MMEENNTTOORROOKK..  

CCSSAALLÁÁDD  „„BBEEVVOONNÁÁSSAA””  
ÉÉSS  TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÁÁSSAA..  

KKAAPPCCSSOOLLAATTTTAARRTTÁÁSS  AA  
SSZZÜÜLLŐŐKKKKEELL..  

  CCSSAALLÁÁDDLLÁÁTTOOGGAATTÁÁSS
OOKK  

  SSZZÜÜLLŐŐII  
ÉÉRRTTEEKKEEZZLLEETTEEKK  

  EEGGYYÉÉNNII  
BBEESSZZÉÉLLGGEETTÉÉSSEEKK  

  AA  TTAANNOODDAA  
PPRROOGGRRAAMMJJAAIINNAAKK  
NNYYIILLVVÁÁNNOOSSSSÁÁ  
TTÉÉTTEELLEE  AA  SSZZÜÜLLŐŐKK  
SSZZÁÁMMÁÁRRAA..  

  SSZZAAKKMMAAII  VVEEZZEETTŐŐ,,  
MMEENNTTOORROOKK..  

 

33..22..    KKOOMMMMUUNNIIKKÁÁCCIIÓÓ  AA  PPAARRTTNNEERREEKKKKEELL  
 

PPAARRTTNNEERR  KKAAPPCCSSOOLLAATTTTAARRTTÓÓ  GGYYAAKKOORRIISSÁÁGG  

mentorok - osztályfőnök Havi rendszerességgel SSZZEERRZZŐŐDDÉÉSSTT  KKÖÖTTŐŐ  
OOKKTTAATTÁÁSSII  

IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYYEEKK  
szakmai vezető - 
igazgató 

Évi 3 alkalom:  
év eleje, év vége, félév 

SSZZÜÜLLŐŐKK  

mentorok, 
projektvezető 

fogadó óra v. családlátogatás 
(projekt kezdetkor), szükség szerint 
Évi két szülői ért., 
 szükség szerint 

DDOOLLGGOOZZÓÓKK  Projektvezető,  
szakmai vezető 

Havi értekezlet 

 

KKÖÖZZVVEETTEETTTT  PPAARRTTNNEERREEKK  
 

PPAARRTTNNEERR  KKAAPPCCSSOOLLAATTTTAARRTTÓÓ  GGYYAAKKOORRIISSÁÁGG  

AALLSSÓÓNNEEMMEESSAAPPÁÁTTII  Projektvezető - jegyző Szükség szerint 
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KKÖÖZZSSÉÉGGII  
  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAA  

NNEEMMEESSAAPPÁÁTTII  
KKÖÖZZSSÉÉGGII  

  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAA  
Projektvezető - jegyző Szükség szerint 

CCIIGGÁÁNNYY  KKIISSEEBBBBSSÉÉGGII  
ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATT  
AALLSSÓÓNNEEMMEESSAAPPÁÁTTII  

Projektvezető –  
szervezeti elnök Szükség szerint 

CCSSAALLÁÁDDSSEEGGÍÍTTŐŐ  ÉÉSS  
GGYYEERRMMEEKKJJÓÓLLÉÉTTII  

SSZZOOLLGGÁÁLLAATT  

Szakmai vezető –  
szervezeti elnök Szükség szerint 

AALLSSÓÓNNEEMMEESSAAPPÁÁTTII  
SSPPOORRTT--  ÉÉSS  IIFFJJUUSSÁÁGGII  

EEGGYYEESSÜÜLLEETT  

projektvezető –  egyesületi 
elnök Szükség szerint 

  

33..33..    PPAARRTTNNEERRII  IIGGÉÉNNYYEEKK  FFEELLMMÉÉRRÉÉSSEE  
  

SSzzüükksséégglleettffeellmméérrééss  aa  ttaannooddaa  pprroojjeekktthheezz  

AAllssóónneemmeessaappááttii  ééss  NNeemmeessaappááttii  kköözzssééggeekk  ZZaallaa  mmeeggyyéébbeenn,,  ZZaallaaeeggeerrsszzeeggttőőll  1100--1122  kkmm--rree  

ttaalláállhhaattóó  kkiisstteelleeppüüllééss..  MMiinndd  kkéétt  kköözzssééggbbeenn  jjeelleennttőőss  aa  cciiggáánnyy  kkiisseebbbbsséégghheezz  ttaarrttoozzóókk  sszzáámmaa  ééss  

aarráánnyyaa..  MMuunnkkaalleehheettőősséégg  ccssaakk  aazz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattnnááll,,  iilllleettvvee  aannnnaakk  iinnttéézzmméénnyyeeiibbeenn  vvaann,,  ddee  

mmiinnddeenn  áálllláásshheellyy  bbeettööllttöötttt..  HHeellyybbeenn  mmuunnkkaahheellyyeett  bbiizzttoossííttóó  eeggyyéénnii  vvaaggyy  ttáárrssaass  vváállllaallkkoozzááss  aa  

tteelleeppüülléésseekkeenn  kkeevvééss  mműűkkööddiikk..  NNeemmeessaappááttii  aa  jjeelleennttőőss  aarráánnyyúú  mmuunnkkaannééllkküülliisséégg  mmiiaatttt    sszzeerreeppeell  

aa  ttáárrssaaddaallmmii--ggaazzddaassáággii  ééss  iinnffrraassttrruukkttuurráálliiss  sszzeemmppoonnttbbóóll  eellmmaarraaddootttt,,  iilllleettvvee  aazz  oorrsszzáággooss  ááttllaaggoott  

jjeelleennttőősseenn  mmeegghhaallaaddóó  mmuunnkkaannééllkküülliissééggggeell  ssúújjttootttt  tteelleeppüülléésseekk  jjeeggyyzzéékkéérrőőll  sszzóóllóó  

224400//22000066..((XXII..3300..))  KKoorrmm..  rreennddeelleettbbeenn  ffooggllaalltt  jjeeggyyzzéékkeenn..  AAllssóónneemmeessaappááttii  ééss  NNeemmeemmeessaappáátt ii  

kköözzssééggeekk  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  kköözzöösseenn  ttaarrttjjaa  ffeennnn  aazz  11--88..  oosszzttáállyyooss  CCsseerrttáánn  SSáánnddoorr  ÁÁllttaalláánnooss  

IIsskkoollaa  ééss  ÓÓvvooddáátt..    AA  ttáárrssuulláássii  ffoorrmmáábbaann  ffeennnnttaarrttootttt  iinnttéézzmméénnyybbee  jjáárróó  ggyyeerrmmeekkeekk,,  ttaannuullóókk  ttööbbbb  

mmiinntt  3300%%--aa  ––  aa  sszzüüllőőkk  2200//11999977..((IIII..1133..))  KKoorrmm..  rreennddeelleett  sszzeerriinnttii  nnyyiillaattkkoozzaattaa  aallaappjjáánn  ––

hhaallmmoozzoottttaann  hhááttrráánnyyooss  hheellyyzzeettűű,,  eeggyyiikk  sszzüüllőő  sseemm  rreennddeellkkeezziikk  88  áállttaalláánnooss  iisskkoolláánnááll  mmaaggaassaabbbb  

iisskkoollaaii  vvééggzzeettttssééggggeell..  AAzz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk  sszzoocciiáálliiss  tteerrhheeii  nnaaggyyookk  aa  mmuunnkkaannééllkküülliissééggbbőőll,,  

iilllleettvvee  aazz  eettnniikkaaii  öösssszzeettéétteellbbőőll  aaddóóddóóaann..  AA  kköözzssééggbbeenn  aa  sszzoocciiáálliiss  pprroobblléémmáákk  aa  rroommaallaakkoossssáágg  

aarráánnyyaa  mmiiaatttt  éévveekk  óóttaa  hhaattvváánnyyoozzoottttaann  jjeelleennttkkeezznneekk,,  eebbbbőőll  aaddóóddóó  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  kkiiaaddááss  iiss  

mmaaggaass..  AAllaaccssoonnyy  iisskkoollaaii  vvééggzzeettttssééggüükk  mmiiaatttt  ttööbbbbssééggüükk  mmuunnkkaahheellllyyeell  nneemm  rreennddeellkkeezziikk  

((eesseettlleegg  ssoohhaa  nneemm  iiss  rreennddeellkkeezzeetttt)),,  llééttffeennnnttaarrttáássuukk  vveesszzééllyyeezztteetteetttt,,  ss  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  áállttaall  

nnyyúújjttootttt  sszzoocciiáálliiss  ttáámmooggaattáássookkbbóóll  ééllnneekk..  ÁÁllttaalláánnoossaann  eellmmoonnddhhaattóó,,  hhooggyy  sszzáámmuukk  eemmeellkkeeddiikk,,  ss  

aa  pprroobblléémmaa  úújjrraatteerrmmeellőőddiikk..  AA  rroosssszz  sszzoocciiáálliiss  hheellyyzzeett  aazzoonnbbaann  nneemmccssaakk  aa  cciiggáánnyyllaakkoossssáággoott  

éérriinnttii,,  hhaanneemm  aa  nnaaggyyccssaallááddoossookkaatt  ééss  ggyyeerrmmeekküükkeett  eeggyyeeddüüll  nneevveellőő  sszzüüllőőkkeett  iiss..  ÁÁllttaalláánnoossaann  iiss  
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eellmmoonnddhhaattóó,,  hhooggyy  aa  hháázzttaarrttáássookk  jjeelleennttőőss  rréésszzéébbeenn  aazz  eeggyy  ffőőrree  jjuuttóó  jjöövveeddeelleemm  nneemm  éérrii  aazz  

öörreeggssééggii  nnyyuuggddííjj  lleeggkkiisseebbbb  öösssszzeeggéétt  sseemm..  ÁÁllttaalláábbaann  jjeelllleemmzzőő  tteennddeenncciiaa,,  hhooggyy  aa  mmuunnkkaannééllkküüllii  

eellllááttáássbbóóll  kkiikkeerrüüllőő  sszzeemmééllyyeekk,,  mmiivveell  eellhheellyyeezzkkeeddnnii  nneemm  ttuuddnnaakk  --  ccssaallááddjjuukk  jjöövveeddeellmmii--

vvaaggyyoonnii  vviisszzoonnyyaaiitt  iiss  ffeellmméérrvvee  ––  rreennddsszzeerreess  sszzoocciiáálliiss  sseeggééllyyrree  vváállnnaakk  jjooggoossuullttttáá..    

AA  hheellyybbeenn  llaakkóó  ggyyeerrmmeekkeekk  kköörréébbeenn  aa  ssaajjááttooss  nneevveellééssii  iiggéénnyyűűvvéé  mmiinnőőssíítteetttt,,  ééss  aa  ppsszziicchhééss  

ffeejjllőőddééss  zzaavvaarraaii  mmiiaatttt  aa  nneevveellééssii,,  ttaannuulláássii  ffoollyyaammaattbbaann  ttaarrttóóssaann  ééss  ssúúllyyoossaann  aakkaaddáállyyoozzootttt  ((  ppll..::  

ddyysslleexxiiaa,,  ddyyssggrraapphhiiaa,,  ddyyssccaallccuulliiaa,,  mmuuttiizzmmuuss,,  kkóórrooss  hhyyppeerrkkiinneettiikkuuss  vvaaggyy  kkóórrooss  aakkttiivviittáásszzaavvaarr  ––  

aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann  rréésszzkkééppeesssséégg--zzaavvaarrookkkkaall  kküüzzddőő))  ggyyeerrmmeekkeekk  ttööbbbbii  ggyyeerrmmeekkhheezz  vviisszzoonnyyííttootttt  

eeggyyüütttteess  aarráánnyyaa  ((55%%))  nneemm  hhaallaaddjjaa  mmeegg  aazz  oorrsszzáággooss  ááttllaaggoott  ((77%%)),,VVaallaammiinntt,,  hhooggyy  aa  hheellyybbeenn  

llaakkóó  ggyyeerrmmeekkeekk  kköörréébbeenn  aazz  eennyyhhee  ffookkbbaann  éérrtteellmmii  ffooggyyaattéékkoossnnaakk  mmiinnőőssíítteetttt  ttaannuullóókk  ttööbbbbii  

ttaannuullóóhhoozz  vviisszzoonnyyííttootttt  aarráánnyyaa  ((33%%))  aazz  oorrsszzáággooss  ááttllaaggoott  ((55%%))  nneemm  hhaallaaddjjaa  mmeegg..  

AAzz  aaddaattookkbbóóll  mmeeggáállllaappíítthhaattóó,,  hhooggyy  aazz  iinnttéézzmméénnyybbeenn  aa  lleemmoorrzzssoollóóddááss  mméérrttéékkee  aazz  aazzoonnooss  

ttííppuussúú  iinnttéézzmméénnyyeekk  oorrsszzáággooss  ááttllaaggáátt  aazz  éévvffoollyyaammiissmmééttlléésseekk  tteekkiinntteettéébbeenn  ((22,,1111%%))  eelléérrii,,  vvaaggyy  

mmeegghhaallaaddjjaa..  MMaaggáánnttaannuullóó  aazz  iinnttéézzmméénnyybbeenn  ttööbbbb  ttaannéévvrree  vviisssszzaammeennőőlleegg  nniinnccss..    

AAzz  iisskkoollaa  ttoovváábbbbttaannuulláássii  mmuuttaattóóiinnaakk  lleeggffőőbbbb  jjeelllleemmzzőőii::  

  RReennddkkíívvüüll  aallaaccssoonnyy  aazz  éérreettttssééggiitt  aaddóó  iisskkoollaattííppuussookkbbaa  vvaallóó  ttoovváábbbbttaannuulláássii  aarráánnyy,,  44  

ttaannéévvbbeenn  sseennkkii  sseemm  ttaannuulltt  ttoovváábbbb  ggiimmnnáázziiuummbbaa  ––  aammíígg  aazz  oorrsszzáággooss  ááttllaagg  3366,,66  %%  

  AAzz  oorrsszzáággooss  ááttllaaggoott  mmeegghhaallaaddóó  mméérrttéékkbbeenn  ttaannuullttaakk  ttoovváábbbb  aa  ddiiáákkookk  

sszzaakkkköözzééppiisskkoolláábbaa,,  áámm  eezz  aazz  eellmmúúlltt  ttaannéévveekkbbeenn  aazz  oorrsszzáággooss  ááttllaagg  mméérrttéékkéétt  

mmeeggkköözzeellííttőő  aarráánnyyrraa  ccssöökkkkeenntt..  

  LLeeggjjeelleennttőősseebbbb  aarráánnyybbaann  sszzaakkiisskkoolláábbaa  ttaannuullnnaakk  ttoovváábbbb  aazz  iisskkoollaa  ddiiáákkjjaaii,,  eebbbbeenn  aa  

tteekkiinntteettbbeenn  aa  ttoovváábbbbttaannuulláássii  %%--ooss  aarráánnyy  ttööbbbbsszzöörröössee  aazz  oorrsszzáággooss  ááttllaaggnnaakk  ((1199%%))  

  HHáárroomm  ttaannéévvbbeenn  vvoollttaakk  aazz  iisskkoolláánnaakk  ttoovváábbbb  nneemm  ttaannuullóó  ddiiáákkjjaaii  

  AAzz  aaddaattookkbbóóll  mmeeggáállllaappíítthhaattóó,,  hhooggyy  aa  hhááttrráánnyyooss  hheellyyzzeettűű  ttaannuullóókk  ttoovváábbbbttaannuulláássii  

mmuuttaattóóii  aazz  iisskkoolláábbaann  ttaannuullóó  ddiiáákkookk  áállttaalláánnooss  ttoovváábbbbttaannuulláássii  aaddaattaaiinnááll  kkeeddvveezzőőttlleenneebbbb  

kkééppeett  mmuuttaattnnaakk  ––  bbiizzoonnyyooss  ttaannéévveekk  tteekkiinntteettéébbeenn  ffeellüüllrreepprreezzeennttáállttaakk  aa  sszzaakkiisskkoolláákkbbaa  

vvaallóó  ttoovváábbbbttaannuulláássbbaann,,  iilllleettvvee  aalluullrreepprreezzeennttáállttaakk  aazz  éérreettttssééggiitt  aaddóó  kkééppzzéésseekkbbee  vvaallóó  

jjeelleennttkkeezzééssbbeenn  

  öösssszzeeggeezzvvee  mmeeggáállllaappíítthhaattóó,,  hhooggyy  aazz  iisskkoollaa  ––  bbáárr  aallkkaallmmaazzzzaa  aazz  iinntteeggrráácciióóss  ppeeddaaggóóggiiaaii  

rreennddsszzeerrtt  ––  ttoovváábbbbttaannuulláássii  mmuuttaattóókk  tteekkiinntteettéébbeenn  nneemm  aazz  aakkttuuáálliiss  ookkttaattáássppoolliittiikkaaii  

ttrreennddeekk  ééss  ccééllookk  iirráánnyyáánnaakk  mmeeggffeelleellőőeenn  vvééggzzii  mmuunnkkáájjáátt,,  hhiisszzeenn  aazz  eessééllyytteerreemmttőő,,  aazz  

eessééllyyeeggyyeennllőőssééggeett  ccééllzzóó  ookkttaattáássii  pprrooggrraammookk  eeggyyiikk  kkiieemmeelltt  ccéélljjaa,,  hhooggyy  aa  hhááttrráánnyyooss  ééss  
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hhaallmmoozzoottttaann  hhááttrráánnyyooss  hheellyyzzeettűű  ttaannuullóókk  mmiinnééll  mmaaggaassaabbbb  aarráánnyybbaann  ttaannuulljjaannaakk  ttoovváábbbb  

éérreettttssééggiitt  aaddóó  kköözzééppiisskkoolláákkbbaa  

HHeellyyzzeetteelleemmzzééss  öösssszzeeggzzééssee::  

  AA  tteelleeppüüllééssii  ééss  iinnttéézzmméénnyyii  aaddaattsszzoollggáállttaattááss  aallaappjjáánn  mmeeggáállllaappíítthhaattóó,,  hhooggyy  aazz  iinnttéézzmméénnyy  

sszzeeggrreeggáállóó  ookkttaattáásstt  nneemm  ffoollyyttaatt  ((AA  tteelleeppüüllééss  aallaappffookkúú  iinnttéézzmméénnyyeeii,,  vvaaggyy  ppáárrhhuuzzaammooss  

oosszzttáállyyaaii  kköözzööttttii  sszzeeggrreeggáácciióó  vviizzssggáállaattaa  nneemm  rreelleevváánnss,,  mmiivveell  aa  ttáárrssuullááss  tteerrüülleettéénn  kkéétt  

óóvvooddaa  ééss  eeggyy  „„eeggyyssoorrooss””  iisskkoollaa  ttaalláállhhaattóó..))  

  AAzz  iinnttéézzmméénnyy  vváállllaalljjaa  aa  ssaajjááttooss  nneevveellééssii  iiggéénnyyűűvvéé  mmiinnőőssíítteetttt  ttaannuullóókk  iinntteeggrráálltt   

ookkttaattáássáátt--nneevveelléésséétt,,  sszzáázzaalléékkooss  aarráánnyyuukk  aazz  oorrsszzáággooss  ááttllaaggoott  nneemm  hhaallaaddjjaa  mmeegg  

  AAzz  iinnttéézzmméénnyy  iinntteeggrráácciióóss  ffeellkkéésszzííttéésstt  vvééggeezz    

  AA  lleemmoorrzzssoollóóddááss  aarráánnyyaaii  aazz  oorrsszzáággooss  hheellyyzzeettnnééll  kkeeddvveezzőőttlleenneebbbb  kkééppeett  mmuuttaattnnaakk,,  aa  

hhaallmmoozzoottttaann  hhááttrráánnyyooss  hheellyyzzeettűű  ttaannuullóókk  aa  kkeeddvveezzőőttlleenn  lleemmoorrzzssoollóóddáássii  mmuuttaattóókk  

tteekkiinntteettéébbeenn  eennyyhhéénn  ffeellüüllrreepprreezzeennttáállttaakk..  

  AAzz  iinnttéézzmméénnyy  ttoovváábbbbttaannuulláássii  mmuuttaattóóii  kkeeddvveezzőőttlleenneebbbbeekk  aazz  oorrsszzáággooss  ááttllaaggnnááll,,  aa  

hhááttrráánnyyooss  hheellyyzzeettűű  ttaannuullóókk  ttoovváábbbbttaannuulláássii  mmuuttaattóóii  aazz  iisskkoolláábbaann  ttaannuullóó  ddiiáákkookk  

áállttaalláánnooss  ttoovváábbbbttaannuulláássii  aaddaattaaiinnááll  kkeeddvveezzőőttlleenneebbbb  kkééppeett  mmuuttaattnnaakk  ––  bbiizzoonnyyooss  ttaannéévveekk  

tteekkiinntteettéébbeenn  ffeellüüllrreepprreezzeennttáállttaakk  aa  sszzaakkiisskkoolláákkbbaa  vvaallóó  ttoovváábbbbttaannuulláássbbaann,,  iilllleettvvee  

aalluullrreepprreezzeennttáállttaakk  aazz  éérreettttssééggiitt  aaddóó  kkééppzzéésseekkbbee  vvaallóó  jjeelleennttkkeezzééssbbeenn..  

AA  ffeellmméérrééssbbőőll  kkiittűűnniikk,,  hhooggyy  aazz  aallaappííttvváánnyy    mműűkkööddééssii  tteerrüülleettéénn  jjeelleennttőőss  aa  hhaallmmoozzoottttaann  

hhááttrráánnyyooss  hheellyyzzeettűű  ééss  aa  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  ggoonnddoosskkooddááss  aallaatttt  áállllóó  ––  eellssőőssoorrbbaann  cciiggáánnyy  ––  

ggyyeerrmmeekkeekk  ééss  ffiiaattaallookk  sszzáámmaa..  AA  ffeellmméérrééss  vvaallaammiinntt  aa  sszzüüllőőkkkkeell,,  cciiggáánnyy  kkiisseebbbbssééggii  

öönnkkoorrmmáánnyyzzaattttaall  ttaarrttootttt  kkoonnzzuullttáácciióókk  aallaappjjáánn,,  aa  sszzáánnddéékknnyyiillaattkkoozzaattookk  kkiittööllttééssee  uuttáánn    

mmeeggáállllaappíítthhaattóó,,  hhooggyy  aa  ttaannooddaa  bbeeiinnddííttáássaa  hhaattéékkoonnyy  ffoorrmmáánnaakk  ííggéérrkkeezziikk::  

  aa  hhaallmmoozzoottttaann  hhááttrráánnyyooss  hheellyyzzeettűű  ééss  aa  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  ggoonnddoosskkooddááss  aallaatttt  áállllóó  ––  

eellssőőssoorrbbaann  cciiggáánnyy  ––  ggyyeerrmmeekkeekk  ééss  ffiiaattaallookk  eessééllyyeeiinneekk  nnöövveelléésséérree,,  

  iisskkoollaaii  lleemmoorrzzssoollóóddáássáánnaakk  vviisssszzaasszzoorrííttáássáárraa,,    

  ttoovváábbbbttaannuulláássii  eessééllyyeeiinneekk  nnöövveelléésséérree,,    

  vvaallaammiinntt  kkééppeessssééggeeiikk  kkiibboonnttaakkoozzttaattáássáárraa,,eeggyy  ssiikkeerreess  éélleettppáállyyaa  bbeejjáárráássáárraa..  

  AA  ttaannooddáábbaa  vváárrhhaattóóaann  bbeeiirraattkkoozzóó  ggyyeerrmmeekkeekk  sszzáámmaa  aa  ffeellmméérrééss  aallaappjjáánn  ::    3300  ffőő  

  
  

33..44..    GGYYEERRMMEEKKEEKK  FFEELLVVÉÉTTEELLEE  
 
AA  ccééllccssooppoorrtt  kkiivváállaasszzttáássaa  
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AAzz  áállttaalláánnooss  iisskkoollaa  eeggyyiikk  kkuullccsspprroobblléémmáájjaa,,  hhooggyy  iiggeenn  aallaaccssoonnyy  aa  nnyyoollccaaddiikk  oosszzttáállyy  eellvvééggzzééssee  

uuttáánn  eerreeddmméénnyyeesseenn  ttoovváábbbbttaannuullóó  cciiggáánnyyggyyeerreekkeekk  sszzáámmaa..  AA  kköözzééppiisskkoolláábbaa  bbeekkeerrüüllőőkk  jjeelleennttőőss  

rréésszzee  ppeeddiigg  lleemmoorrzzssoollóóddiikk,,  mmeerrtt  aazz  eerreeddmméénnyyeess  ttaannuulláásshhoozz  sszzüükkssééggeess  sseeggííttssééggeett  aa  ccssaalláádd  nneemm  

ttuuddjjaa  bbiizzttoossííttaannii..  SSeeggííttőő  pprrooggrraammjjáábbaann  aa  „„VVáárrllaakk””  TTaannooddaa  ee  kkéétt  pprroobblléémmaa  mmeeggoollddáássáárraa  tteesszz  

kkíísséérrlleetteett..  AAzzookknnaakk  aa  hhááttrráánnyyooss  hheellyyzzeettűű  eellssőőssoorrbbaann  rroommaa  ggyyeerrmmeekkeekknneekk  kkíínnáálljjaa  ffeell  

pprrooggrraammjjaaiitt,,  aakkiikk  ffeellzzáárrkkóózzttaattáássrraa  sszzoorruullnnaakk  iilllleettvvee  aazzookknnaakk,,  aakkiikk  bbáárr  jjóó  kkééppeessssééggűűeekk,,  kküüllöönn  

sseeggííttsséégg  nnééllkküüll  nneemm  kkééppeesseekk  eerreeddmméénnyyeesseenn  eellvvééggeezznnii  aa  kköözzééppiisskkoolláátt,,  mmiivveell  nniinnccsseenneekk  mmeegg  aa  

ttáággaabbbb  éérrtteelleemmbbeenn  vveetttt  eesszzkköözzeeiikk  eehhhheezz..  TTeerrmméésszzeetteesseenn  sszzüükkssééggeess  aa  sszzüüllőőkk,,  aa  ccssaalláádd  

eeggyyüüttttmműűkkööddééssee  iiss..  AA  hhááttrráánnyyooss  hheellyyzzeettűű  ffiiaattaallookkaatt,,  aakkáárr  áállttaalláánnooss  iisskkoolláássookk,,  aakkáárr  mmáárr  

kköözzééppiisskkoolláábbaa  jjáárrnnaakk,,  aa  ttaannooddaa  aazzzzaall  sszzeerreettnnéé  ttáámmooggaattnnii  ttaannuullmmáánnyyaaiikk  ssiikkeerreess  bbeeffeejjeezzééssee  

éérrddeekkéébbeenn,,  hhooggyy  aa  pprrooggrraamm  kkeerreettéébbeenn  mmeeggaadd  nneekkiikk  mmiinnddeenn  oollyyaann  hhááttttéérrsszzoollggáállttaattáásstt,,  aammeellyyeett  

aazz  ááttllaagg  ccssaallááddookk  ttoovváábbbbttaannuullnnii  sszzáánnddéékkoozzóó  ggyyeerreekkeeii  mmeeggkkaappnnaakk  ((eeggyyéénnii  ffeellzzáárrkkóózzttaattááss,,  

sszzaakkmmaaii  kkoorrrreeppeettáállááss,,  kköönnyyvvttáárr,,  sszzáámmííttóóggéépp,,  nnyyeellvvóórráákk,,  hhááttttéérrttuuddááss,,  hhááttttéérriissmmeerreetteekkeett  

ggyyaarraappííttóó  ééllmméénnyyeekk))..  AA  ccééll  eellőősseeggíítteennii,,  hhooggyy  aa  ttaannuullnnii  aakkaarróó  ggyyeerreekkeekk  nnee  kkaallllóóddjjaannaakk  eell,,  

lleeggyyeenneekk  kkééppeesseekk  vvééggiiggjjáárrnnii  aa  nneekkiikk  vvaallóó  ppáállyyáátt..  

A közvetett célcsoport részéről kockázati tényezőt jelent, hogy a tanoda programban rejlő 

lehetőséget esetleg nem ismerik fel az érintett tanulók és szüleik (alacsony kockázat). Ennek 

kezelése a folyamatos tájékoztatás (írásban, szóban), valamint rendszeres kapcsolattartás.  

 
 

44..    EERRŐŐFFOORRRRÁÁSSOOKK  BBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSSAA  
 

44..11..  EEMMBBEERRII  EERRŐŐFFOORRRRÁÁSSOOKK  BBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSSAA  ÉÉSS  FFEEJJLLEESSZZTTÉÉSSEE  
  

AA  pprroojjeekkttbbeenn  rréésszzttvveevvőő  sszzeemmééllyyeekk  sszzáámmaa  88  ffőő,,  aakkiikk  rreennddeellkkeezznneekk  aannnnaakk  vvééggrreehhaajjttáássááhhoozz  aa  

sszzüükkssééggeess  sszzaakkkkééppzzeettttssééggggeell..  EEggyy  ffőő  aa  kköözzggaazzddáásszz,,  aa  mmáássiikk  hhéétt  sszzeemmééllyy  ppeeddiigg  ppeeddaaggóógguuss..  AA  

pprroojjeekktt  mmeenneeddzzsseerr  sszzeerreeppee  iiss  bbee  vvaann  ttööllttvvee  hheettii  1100  óórráábbaann..  AA  ttaannooddáábbaann  eeggyy  áállllaannddóó  ffiiaattaall  

hheellyyii  ppáállyyaakkeezzddőő  ppeeddaaggóógguuss  vvaann  ffooggllaallkkoozzttaattvvaa  ééss  aazz  őő  mmuunnkkáájjáátt  sseeggííttiikk  aa  jjóóll  ffeellkkéésszzüülltt   

mmeennttoorrookk  ((mmaatteemmaattiikkaa,,  mmaaggyyaarr,,  nnéémmeett,,  ggyyóóggyyppeeddaaggóógguuss)),,  vvaallaammiinntt  aa  hheellyyii  CCKKÖÖ  eeggyy  ttaaggjjaa,,  

mmiinntt  sseeggííttőő  aasssszziisszztteennss..  EEmmeelllleetttt  tteerrvveezzeetttt  oollyyaann  sseeggííttőőkk  bbeevvoonnáássaa,,  aakkiikkkkeell  mméégg  hhaattéékkoonnyyaabbbb,,  

mméégg  eerreeddmméénnyyeesseebbbb  lleehheett  aa  mmuunnkkaa..  

KKööllttssééggvveettéésstt  éérriinnttőő  ttéétteell  lleehheett  aazz  eemmbbeerrii  eerrőőffoorrrráássookk  tteerrüülleettéénn  bbeekköövveettkkeezzőő  eesseettlleeggeess  vváállttoozzááss..  

AA  sszzeemmééllyyii  vváállttoozzáássookk,,  ffőőkkééppppeenn  aa  mmeenneeddzzssmmeenntt  mműűkkööddéésséétt  ééss  aa  ttaannooddáábbaann  ffooggllaallkkoozzttaattootttt  

mmuunnkkaaeerrőőtt  bbeeffoollyyáássoollnnáákk..  AA  kkoocckkáázzaattii  ttéénnyyeezzőő  ee  ttéémmáátt  iilllleettőőeenn  aallaaccssoonnyy,,  mmeerrtt  oollyyaann  

sszzaakkeemmbbeerreekk  vváállllaallttáákk  ffeell  aa  ffeellaaddaattookkaatt,,  aakkiikk  sszzaakkmmaaii  eellkköötteelleezzeettttssééggggeell  ééss  ttaarrttóóss  mmeeggbbíízzáássssaall  



  
 

Projektgazda: APÁTI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY / 8924 Alsónemesapáti, Kossuth u. 23. / 
                            Képviselő: Rinkó Józsefné, Szabó Katalin 
   

13 

TÁMOP-3.3.5/A-08/1-2009-0069 
„Várlak ” Tanoda Alsónemesapátiban    

- Esélyt és lehetőséget az apáti diákoknak -  
 

llááttjjáákk  eell  sszzeerrvveezzeetteenn  bbeellüüllii  ffeellaaddaattaaiikkaatt..  AA  hhuummáánneerrőőffoorrrrááss  ggaazzddáállkkooddáássbbaann  aaddóóddóó  kkoocckkáázzaattii  

eelleemmeekkeett  rreennddsszzeerreess  mmeeggbbeesszzéélléésseekkkkeell,,  aa  sszzaakkmmaaii  éérrddeekkllőőddééss  ffoollyyaammaattooss  ffeennnnttaarrttáássáávvaall  lleehheett  

bbiizzttoossííttaannii..    

KKöözzhhaasszznnúú  aallkkaallmmaazzááss    ((aazzoonnoossííttóó::  2211331177--44//0088..  AAzz  eellnnyyeerrtt  öösssszzeegg::  660000..000000  FFtt..  IIddőőppoonntt::  

22000088..0099..0011..--22000099..0066..3300..))  

AAzz  eellnnyyeerrtt  öösssszzeeggbbőőll  lleehheettőősséégg  nnyyíílliikk  11  ffőő  kköözzhhaasszznnúú  ffooggllaallkkoozzttaattootttt  aallkkaallmmaazzáássáárraa  aa  

hhaallmmoozzoottttaann  hhááttrráánnyyooss  ggyyeerreekkeekk  nneevveelléésséébbeenn  ééss  ookkttaattáássáábbaann..  

  
  

44..22..  MMUUNNKKAATTÁÁRRSSAAKK  KKIIVVÁÁLLAASSZZTTÁÁSSAA  ÉÉSS  BBEETTAANNÍÍTTÁÁSSAA  
  

FFeehhéérr  AAttttiillaa  ééss  SSzzaabbóó  KKaattaalliinn  pprroojjeekkttmmeenneeddzzsseerrkkéénntt  iilllleettvvee  sszzaakkmmaaii  vveezzeettőőkkéénntt  HHEEFFOOPP--ooss  

ppáállyyáázzaatt  mmeeggvvaallóóssííttáássáábbaann  mmáárr  rréésszztt  vveetttteekk..  MMiinnddkkeetttteenn  IIPPRR--eess  ffoollyyaammaatt  sszzaakkttaannááccssaaddóókk..  

CC..nnéé  NNéémmeett  AAnnnnaa  mmaaggyyaarr--  ééss  iiddeeggeenn  nnyyeellvvsszzaakkooss  ppeeddaaggóógguuss,,  aakkii  eellvvééggeezzttee  aa  kkoommppeetteenncciiaa  

aallaappúú  ookkttaattááss  sszzöövveeggéérrttééss  ééss  sszzoocciiáálliiss  éélleettvviitteell  ttaannffoollyyaammaaiitt  iiss..  ZZssiiddii  EErriikkaa  mmaatteemmaattiikkaa,,  ffiizziikkaa  

sszzaakkooss  ppeeddaaggóógguuss,,  aakkii  ggyyóóggyyppeeddaaggóóggiiaaii  vvééggzzeettttssééggggeell  iiss  rreennddeellkkeezziikk..  KKeennyyeerreess  LLáásszzllóónnéé  

hheellyyii  llaakkooss,,  aazz  éélleettvviitteell  aa  ppáállyyaaoorriieennttáácciióó  ééss  aa  ggyyeerrmmeekkvvééddeelleemm  tteerrüülleettéénn  rreennddeellkkeezziikk  

ttaappaasszzttaallaattttaall..  TTööbbbb  éévvee  mmiinnddhháárrmmaann  aazz  ÚÚttrraavvaallóó  öösszzttöönnddííjj  ppáállyyáázzaattbbaann  mmeennttoorrookk..  BBaallaattoonn  

JJóózzsseeff  hheellyyii  llaakkooss,,  ppáállyyaakkeezzddőő,,  aakkii  aa  ttaannooddáábbaann  mmiinnddeennnnaapp  aa  „„jjóó  ggaazzddaa  sszzeerreeppéétt””  ttöölltteennéé  bbee..  AA  

hheellyyii  CCKKÖÖ  ttaaggjjaaii  kköözzüüll  22  ffőő  aa  mmuullttiikkuullttuurráálliiss  ttaarrttaallmmaakk  mmeeggiissmmeerrtteettéésséébbeenn,,  vvaallaammiinntt  sseeggííttőő  

aallkkaallmmaazzoottttkkéénntt  vvaann  bbeevvoonnvvaa..  

44..33..  TTOOVVÁÁBBBBKKÉÉPPZZÉÉSSII  RREENNDDSSZZEERR  MMŰŰKKÖÖDDTTEETTÉÉSSEE  
  

Célok Feladat Erőforrás Felelős 
Mentorok 
folyamatos 
képzése. 

Mentorok felkészítése 
módszertani és népismereti 
fejlesztése  

Képzési anyag  
Megbízott képzők  

Szakmai vezető  

Mentorok 
folyamatos 
képzése. 

A mentorok számára 
műhelymunkán a 
problémakezelés és 
tapasztalatátadás és 
információcsere biztosítása 

 Szakmai vezető  

Mentorok 
folyamatos 
képzése. 

Tapasztalatszerzés, 
tapasztalatcsere más 
működő tanodák révén. 

 Szakmai vezető  

  
  

44..44..  EEGGYYÉÉBB  EERRŐŐFFOORRRRÁÁSSOOKK  BBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSSAA  ÉÉSS  HHAATTÉÉKKOONNYY  FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSSAA  
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AAzz  AAppááttii  IIsskkoollááéérrtt  AAllaappííttvváánnyy  rreennddeellkkeezziikk  ssaajjáátt  ttőőkkéévveell,,  mmeellyybbőőll  sszzüükksséégg  eesseettéénn  
eellőőffiinnaannsszzíírroozznnii  ttuuddjjaa  aazz  eeggyyeess  tteevvéékkeennyyssééggeekk  ffoollyyaammáánn  ffeellmmeerrüülltt  kkööllttssééggeekkeett  kkbb..  11--11,,55  mmiilllliióó  
FFtt..--iigg..  
EEzzeennkkíívvüüll  aa  ttaannooddaa  vveezzeettééssee  sszzáámmíítt  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk  ttáámmooggaattóó  ((ááttmmeenneettii))  sseeggííttssééggéérree  
iiss..  ((ffoollyyaammaattooss  mműűkkööddééssii  kkiiffiizzeettéésseekk  bbiizzttoossííttáássaa))..    
SSzzüükksséégg  eesseettéénn  aazz  aallaappííttvváánnyy  rréésszzéérree  aa  sszzáámmllaavveezzeettőő  bbaannkk  ffoollyyóóssíítthhaatt  aazz  aallaappííttvváánnyy  
mműűkkööddéésséétt  ffiinnaannsszzíírroozzóó  kkeeddvveezzmméénnyyeess  hhiitteellkkoonnssttrruukkcciióótt..  
 
 

55..    GGAAZZDDÁÁLLKKOODDÁÁSS  
 

  
55..11..  EESSZZKKÖÖZZ,,  FFEELLSSZZEERREELLÉÉSS,,  ÉÉPPÜÜLLEETT  BBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSSAA  

  
AAzz  AAppááttii  iisskkoollááéérrtt  AAllaappííttvváánnyy  ttuullaajjddoonnáábbaann  eeggyy  aasszzttaallii  sszzáámmííttóóggéépp  ééss  eeggyy  fféénnyymmáássoollóó  vvaann,,  

mmeellyyeekkeett  aa  pprroojjeekktt  iiddőőttaarrttaammaa  aallaatttt  aaddmmiinniisszzttrráácciióóss  tteevvéékkeennyysséégg  ccéélljjáárraa  kkíívváánn  hhaasszznnáállnnii..  

EEggyyéébb  ffeellsszzeerreelléésstt  bbiizzttoossíítt  aazz  AAllssóónneemmeessaappááttii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  iiss..  AA  TTaannooddaa  ééppüülleettee  bbéérreelltt   

iinnggaattllaann,,  aazz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  jjóóvvoollttáábbóóll..  TToovváábbbbii  ééppüülleetteekkeett  rreennddeellkkeezzééssrree  bbooccssáátt  aa  hheellyyii  iisskkoollaa  

iilllleettvvee  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ((aa  rreennddeezzvvéénnyyeekkhheezz  aa  hheellyyii  kkuullttúúrrhháázz  nnaaggyytteerrmmee  ééss  aa  nneemmeessaappááttii  

ttoorrnnaatteerreemm,,  vvaallaammiinntt  ssppoorrtt--pprroojjeekktteekkhheezz  aazz  aallssóónneemmeessaappááttii  ssppoorrttööllttöözzőő  iiss  iiggéénnyybbee  vveehheettőő))..  

MMááss  ttáárrggyyii  vvaaggyy  iimmmmaatteerráálliiss  eesszzkköözzöökkeett  aazz    eellnnyyeerrtt  ttáámmooggaattáássbbóóll  bbee  lleehheett  sszzeerreezznnii,,  eezzeennkkíívvüüll  

mmááss  eerrőőffoorrrrááss  nneemm  sszzüükkssééggeess  aa  ssiikkeerreess  mműűkkööddéésshheezz..  

  
55..22..  MMUUNNKKAAKKÖÖRRNNYYEEZZEETT  BBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSSAA  

 
AA  ttaannooddaa  ttáárrggyyii,,  tteecchhnniikkaaii  ffeellttéétteelleeiinneekk  kkiiaallaakkííttáássaa  aarrrraa  iirráánnyyuulltt,,  hhooggyy  aa  ggyyeerrmmeekkeekk,,  ffiiaattaallookk  

sszzíívveesseenn  jjööjjjjeenneekk..  AA  tteerrmmeekk  mmiinndd  aa  aazz  eeggyyéénnii  ééss  kkiissccssooppoorrttooss  ffeejjlleesszzttééssnneekk,,  mmiinndd  aa  

ttaannuullóósszzoobbaaii  ffuunnkkcciióónnaakk  mmeeggffeelleellnneekk..  AAzz  eeggéésszz  ttaannooddaa  ééppüülleettee  mmeelleegg,,  ccssaallááddiiaass  llééggkköörrtt  

ssuuggáárroozz..  AA  bbeerreennddeezzééssnnééll  ffoonnttooss  sszzeemmppoonntt,,  hhooggyy  aa  ccssooppoorrttmmuunnkkáárraa  aallkkaallmmaass  mmoobbiilliizzáállhhaattóó  

bbúúttoorrookk,,  sszzáámmííttóóggééppeekk  aazz  iinnffoorrmmáácciióó  kkeerreesséésshheezz,,  ss  aazz  eeggyyéénnii  ffeejjlleesszzttéésstt  sszzoollggffáállóó  

pprrooggrraammookkhhoozz,,  vvaallaammiinntt  bbeemmuuttaattóókk  kkéésszzííttééssééhheezz,,  nnyyeellvvttaannuulláásshhoozz  ssttbb..  AAzz  eesszzkköözzöökk  

bbeesszzeerrzzéésséénnééll  ffoonnttooss  sszzeemmppoonntt,,  hhooggyy  eenneerrggiiaattaakkaarréékkooss  ééss  kköörrnnyyeezzeettbbaarráátt  lleeggyyeenn..  NNaaggyyoonn  

ffoonnttooss  hhoosssszzúúttáávvúú  ccééll,,  hhooggyy  aa  „„VVáárrllaakk””  TTaannooddaa  jjeelllleeggéévveell,,  aazz  ootttt  lléévvőő  eesszzkköözzöökkkkeell,,  aa  

mmiinnddeennnnaappii  tteevvéékkeennyyssééggggeell,,  aazz  aannyyaaggookk  kkiivváállaasszzttáássáávvaall  ééss  ffeellhhaasszznnáálláássáávvaall,,  ppééllddaammuuttaattóó  

mmaaggaattaarrttáássssaall  kköörrnnyyeezzeettkkíímmééllőő,,  kköörrnnyyeezzeettbbaarráátt  sszzeemmééllyyiissééggeekkeett  ffoorrmmáálljjoonn..    

AA  kköörrnnyyeezzeettii  sszzeemmppoonnttookkaatt  ééss  aa  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  ffeennnnttaarrtthhaattóóssáágg  sszzeemmppoonnttjjaaiitt  aa  ttaannooddaa  

ddoollggoozzóóii  aa  pprroojjeekktttteevvéékkeennyysséégg  mmiinnddeenn  ffáázziissáábbaann  sszzeemm  eellőőtttt  ttaarrttjjáákk..  AA  tteerrvveezzééssii  ffoollyyaammaattookk  

ssoorráánn  mmeeggvviizzssggáállnnaakk  mmiinnddeenn  pprroojjeekktt  tteevvéékkeennyyssééggeett  ééss  aazzookk  hhaattáássáátt  aa  kköörrnnyyeezzeettrree..  AA  

pprroojjeekkttbbeenn  ééppííttééssii  mmuunnkkaa  nneemm  vváárrhhaattóó  ííggyy  iillyyeenn  ookkbbóóll  sseemm  ttöörrttéénnhheett  kköörrnnyyeezzeett  kkáárroossííttááss..  AA  
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bbeesszzeerrzzeennddőő  eesszzkköözzöökknnééll  ffiiggyyeelleemmbbee  vvaannnnaakk  vvéévvee  aazz  EEUU--ss  eellőőíírráássookk,,  ííggyy  aa  ttaannuullóóbbaarráátt  

bbúúttoorrzzaatt  ééss  aa  ffeejjlleesszzttőő  eesszzkköözzöökk  mmiinnddeeggyyiikkee  rreennddeellkkeezziikk  CCEE  mmiinnőőssííttéésssseell..  AA  pprroojjeekktt  

ffoollyyaammaattáábbaann,,  aa  mmeeggvvaallóóssííttááss  sszzaakkaasszzáábbaann  aa  mmeennttoorrookk  ffiiggyyeellmmeett  ffoorrddííttaannaakk  aa  

kköörrnnyyeezzeettttuuddaattooss  mmaaggaattaarrttááss  kkiiaallaakkííttáássáárraa..  AA  ppeeddaaggóógguussookk  ééss  aa  ttáárrssaaddaallmmii  sszzeerreeppllőőkk  

((ccssaallááddsseeggííttőőkk,,  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  kkééppvviisseellőőkk,,  CCKKÖÖ))  iiss  kkiieemmeelltt  ffiiggyyeellmmeett  ffoorrddííttaannaakk  aa  

ffeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddééss  eellvveeiinneekk  mmeeggiissmmeerréésséérree,,  iilllleettvvee  eezzeenn  eellvváárráássookkaatt  bbeeééppííttiikk  aa  ttaannííttáássii--

ttaannuulláássii  ffoollyyaammaattbbaa,,  vvaallaammiinntt  aa  ttáárrssaaddaallmmii  kkaappccssoollaattttaarrttááss  ggyyaakkoorrllaattáábbaa  ééss  eezzeekk  ggyyaakkoorrllaattii  

aallkkaallmmaazzáássáárraa  iiss  aaddnnaakk  mmiinnttáátt..  AA  pprroojjeekktt  ssoorráánn  ffeellhhaasszznnáálltt  aannyyaaggookk  eesseettéénn  iiss  üüggyyeellnneekk  aa  

kköörrnnyyeezzeettttuuddaattooss  mmaaggaattaarrttááss  kkiiaallaakkííttáássáárraa..  AA  pprrooggrraammbbaann  kköözzrreemműűkkööddőő  kkoollllééggáákk  ffiiggyyeellmmee  iiss  

ffeell  vvaann  hhíívvvvaa  aazz  ee--hhuullllaaddéékkookk  kküüllöönn  kkeezzeelléésséérree  ééss  aa  ppaappíírrhhuullllaaddéékk  úújjrraahhaasszznnoossííttáássáárraa..  

 
66..    AAZZ  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYY  MMŰŰKKÖÖDDTTEETTÉÉSSEE  

 
66..11..    BBEESSZZEERRZZÉÉSS  

  
AAzz  eesszzkköözzbbeesszzeerrzzéésseekknnééll  ((  55--66  sszzáállllííttóó  ))  aa  kkeeddvveezzőő  áárraajjáánnllaatt  mmeelllleetttt  eellőőnnyybbeenn  rréésszzeessüüllnneekk  aa  

hheellyyii  vváállllaallkkoozzóókk,,  aammii  rreemmééllhheettőőlleegg  mmiinnőőssééggii  mmuunnkkáátt  ééss  jjóó  eeggyyüüttttmműűkkööddéésstt  eerreeddmméénnyyeezz..  

PPéénnzzüüggyyii  kkoocckkáázzaattii  ttéénnyyeezzőőtt  jjeelleenntt  aa  bbeesszzeerrzzéésseekk  mmeeggsszzeerrvveezzééssee..((ppll..  aa  bbeesszzáállllííttóókk  nneemm  ttaarrttjjáákk  

aa  hhaattáárriiddőőkkeett,,  nneemm  aa  kkíívváánntt  mmiinnőőssééggeett  aaddjjáákk,,  ss  eezzeekk  iiddőőbbeennii  eellttéérréésseekkeett,,  aa  pprroojjeekktt  ssoorráánn  

ááttüütteemmeezzéésseekkeett  jjeelleenntteenneekk..))  ((AAllaaccssoonnyy  kkoocckkáázzaatt))..  AA  kkoocckkáázzaattii  ttéénnyyeezzőőkk  kkiivvééddéésséénneekk  mmóóddjjaa  

ppoonnttoossaann  kköörrüüllhhaattáárroolltt  aajjáánnllaattkkéérréésseekk  kkéésszzííttééssee,,  aa  bbeesszzáállllííttóókkkkaall  kkaappccssoollaattooss  bbiizzttoossííttéékkookk  

mmeegghhaattáárroozzáássaa  ((sszzáállllííttáássii  hhaattáárriiddőő,,  kkéésseeddeelleemm  eesseettéénn  kkööttbbéérr,,  ggaarraanncciiaavváállllaallááss))..  AAmmeennnnyyiibbeenn  

aazz  eellőőlleegg  kkiiuuttaalláássaa  ccssúússzziikk,,  aakkkkoorr  aa  sszzáállllííttóókkkkaall  vvaallóó  eeggyyeezztteettééss  aallaappjjáánn  lleeggyyeenn  lleehheettőősséégg  aa  

ffiizzeettééssii  hhaattáárriiddőőkk  kkiittoolláássáárraa..  

  

  

  
  

66..22..    GGAAZZDDAASSÁÁGGII  ÉÉSS  PPÉÉNNZZÜÜGGYYII  FFOOLLYYAAMMAATTOOKK  
  

AA  pprroojjeekktt  vveezzeettőőnneekk  ffiiggyyeellnniiee  kkeellll  aa  pprrooggrraamm  mmeeggvvaallóóssííttáássáátt  aakkaaddáállyyoozzóó  ttéénnyyeezzőőkkrree..  AAzz  

eeddddiiggii  pprroojjeekkttttaappaasszzttaallaattookk  aallaappjjáánn  aa  kköövveettkkeezzőő  ppéénnzzüüggyyii  kkoocckkáázzaattii  ttéénnyyeezzőőkkrree  lleehheett  

sszzáámmííttaannii::  

EErreeddmméénnyyeess  ppáállyyáázzaatt  eesseettéénn  iiss  aa  ttáámmooggaattááss  mmeeggéérrkkeezzééssééiigg,,  aazz  uuttóóffiinnaannsszzíírroozzááss  ááttmmeenneettii  

nneehhéézzssééggeekkeett  jjeelleenntthheett..  AA  kkoocckkáázzaatt  kkiiccssii,,  ddee  aa  ffiinnaannsszzíírroozzáássii  pprroobblléémmáákk  bbeekköövveettkkeezzéésséévveell  

sszzáámmoollnnii  kkeellll..  AA  ppáállyyáázzóó  rreennddeellkkeezziikk  ssaajjáátt  ttőőkkéévveell,,  mmeellyybbőőll  sszzüükksséégg  eesseettéénn  eellőőffiinnaannsszzíírroozznnii  

ttuuddjjaa  aazz  eeggyyeess  tteevvéékkeennyyssééggeekk  ffoollyyaammáánn  ffeellmmeerrüülltt  kkööllttssééggeekkeett  kkbb..  11--11,,55  mmiilllliióó  FFtt--iigg..  kkeeddvveezzőő  
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vváállttoozzááss  aa  hhaattóóssáágg  aazzoonn  ddöönnttééssee,,  hhooggyy  aazz  iiggéénnyyeellhheettőő  eellőőlleegg  öösssszzeeggéétt  2255  %%--rróóll  3355  %%--rraa  eemmeellttee..  

EEzz  aa  ddöönnttééss  sszziinnttéénn  kkoocckkáázzaattccssöökkkkeennttőő  hhaattáássúú,,  ééss  hhoozzzzáájjáárruull  aa  kkeezzddeettii  mmaaggaassaabbbb  kkööllttssééggeekk  

((eesszzkköözzbbeesszzeerrzzéésseekk,,  ffeellúújjííttáássii  kkööllttssééggeekk))  kkoommppeennzzáálláássááhhoozz  aabbbbaann  aazz  eesseettbbeenn,,  hhaa  aa  sszzeerrzzőőddééss  

aallááíírráássaa  nneemm  hhúúzzóóddiikk  eell..  EEzzéérrtt  ffoonnttooss  aa  sszzeerrzzőőddéésstt  eellőőkkéésszzííttőő  sszzeerrvveekk  ggyyoorrss  ééss  ffeelleellőőssssééggtteelljjeess  

mmuunnkkáájjaa,,  aa  ttáámmooggaattootttt  ééss  aa  ttáámmooggaattóó  kköözzööttttii  sszzoorrooss  eeggyyüüttttmműűkkööddééss..      

AAzz  AAppááttii  IIsskkoollááéérrtt  AAllaappííttvváánnyy  ééllnnii  kkíívváánn  aa  kköözzbbeennssőő  kkiiffiizzeettééssii  kkéérreelleemm  lleehheettőőssééggéévveell  iiss,,  

hhiisszzeenn  ííggyy  aazz  eellkkööllttöötttt  öösssszzeeggeekkeett  ggyyoorrssaabbbbaann  ttuuddjjaa  lleehhíívvnnii,,  aammii  aa  zzöökkkkeennőőmmeenntteesseebbbb  

ffiinnaannsszzíírroozzáásstt  tteesszzii  lleehheettőővvéé..    

  
  

 
77..    NNEEVVEELLÉÉSS  --  OOKKTTAATTÁÁSS  

 
77..11..      SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSII  ((KKÉÉPPZZÉÉSSII))  KKÍÍNNÁÁLLAATT  TTEERRVVEEZZÉÉSSEE  

  
AA  ttaannooddaa  sszzéélleesskköörrűű  sszzoollggáállttaattáássaaiibbóóll  aa  ddiiáákkookk  öönnáállllóóaann  vváállaasszztthhaattnnaakk..  AAzz  iiggéénnyyeekk  ééss  aa  

mmeegglléévvőő  kkoommppeetteenncciiáákk  ffeellmméérrééssee  sszzeepptteemmbbeerr  eellssőő  hheettéébbeenn  ttöörrttéénniikk,,  eennnneekk  aallaappjjáánn  aallaakkííttjjáákk  kkii  

aazz  eeggyyéénnii  ttaannrreennddeekkeett  ééss  eezzeekk  aallaappjjáánn  kkéésszzüüll  eell  aa  „„ttaannuullóóii  sszzeerrzzőőddééss””  aazz  eeggyyéénnii  vváállllaalláássookkkkaall..  

MMaajjdd  eezztt  kköövveettőőeenn  kkeezzddőőddiikk  eell  aa  mmuunnkkaa..  AAzz  eellssőő  kkéétt  hhéétt  eelltteellttéévveell  aa  „„ttaannooddáássookk””ééss  aa  ttaannáárrookk  

mmeeggbbeesszzéélliikk  aazz  eelltteelltt  iiddőősszzaakk  ttaappaasszzttaallaattaaiitt..  AAzz  eeggyyéénnii  ééss  ccssooppoorrttooss  eellbbeesszzééllggeettéésseekk  

rreemmééllhheettőőlleegg  vváállaasszztt  aaddnnaakk  aarrrraa  aa  kkéérrddééssrree,,  hhooggyy  ttaannuullóókk  aa  vváállllaalláássaaii  aa  ggyyaakkoorrllaattbbaann  iiss  jjóónnaakk  

bbiizzoonnyyuullttaakk--ee  ((nneemm  vváállaasszzttoottttaakk--ee  ttúúll  ssookkaatt  vvaaggyy  ééppppeenn  kkeevveesseett  aa  ffooggllaallkkoozzáássookkbbóóll)),,  aa  ttaannáárrookk  

ppeeddiigg  nnyyiillaattkkoozznnaakk  aarrrróóll,,  hhooggyy  ttuuddnnaakk--ee  aa  ddiiáákkookkkkaall  eeggyyüütttt  ddoollggoozznnii..  EEzzuuttáánn  vvéégglleeggeessííttiikk  aa  

ttaannrreennddeekkeett  ééss  aa  ttaannuullóóii  sszzeerrzzőőddéésseekkeett..  

AA  ffooggllaallkkoozzáássookknnaakk  hháárroomm  tteerrüülleettee  lleetttt  kkiiaallaakkííttvvaa::  aa  ttaannuullááss  sseeggííttééssee  ((kkiieemmeelltt  ffiiggyyeellmmeett  

ffoorrddííttvvaa  aa  kkoommppeetteenncciiaa  tteerrüülleetteekkrree,,  aazz  eeggyyéénnii  ffeejjlleesszzttééssrree)),,    aa  pprroojjeekktteekk  ééss  aa  sszzaabbaaddiiddőőss--

kkuullttuurráálliiss    pprrooggrraammookk..  

AA  TTaannooddaa  mmóóddsszzeerrttaannii  aallaappeellvvee::  

AA  mmaaggyyaarráázzóó--iilllluusszzttrráállóó  mmóóddsszzeerr  ééss  ffrroonnttáálliiss  mmuunnkkaa  hheellyyeetttt  ccééll  aa  pprroobblléémmaakköözzppoonnttúú  

ttaannííttáásssszzeerrvveezzééss  aallkkaallmmaazzáássaa,,  mmiivveell    eezz  bbiizzttoossííttjjaa  aa  ggyyeerreekkeekk  aakkttiivviittáássáátt,,mmoottiivváállttssáággáátt....  AA  

ttaannooddaa  ddiiáákkjjaaii  ííggyy  nneemmccssaakk  úújj  iissmmeerreettrree  tteesszznneekk  sszzeerrtt,,  hhaanneemm  aazz  iissmmeerreettsszzeerrzzééss  mmóóddjjáátt  iiss  

ggyyaakkoorroolljjáákk..  AA  ttaannuullááss  ccéélljjaa  aa  pprroobblléémmaammeeggoollddóó  ggoonnddoollkkooddááss  ééss  llááttáássmmóódd  eellssaajjááttííttáássaa,,aa  

kküüllöönnbböözzőő  kkoommppeetteenncciiáákk  ffeejjlleesszzttééssee..  AAzz  iissmmeerreettsszzeerrzzééss  sszzíínneesseebbbbéé  ttéétteellee  ééss  aa  ddiiffffeerreenncciiáálltt   

ttaannooddaaii  ffooggllaallkkoozzttaattááss  éérrddeekkéébbeenn  aallkkaallmmaazzzzáákk  aa  ttaannooddáábbaann  aa  mmaa  mmáárr  eeggyyrree  iinnkkáábbbb  eelltteerrjjeeddtt  

ttaannuulláássii  mmóóddsszzeerreekkeett  ,,  sszzáámmííttóóggééppeess  ookkttaattóópprrooggrraammookkaatt  ((iinntteerraakkttíívv  ggyyaakkoorrllóó,,  aanniimmáácciióóss,,  úújj  
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aannyyaaggoott  ffeellddoollggoozzóó,,  iissmmeerreetttteerrjjeesszzttőő,,  kkíísséérrlleetteekkeett  sszziimmuulláállóó,,  ttaannaannyyaaggrreennddeezzééssrree  aallkkaallmmaass  

pprrooggrraammookkaatt))..  

  

SSzzaabbaaddiiddőőss  pprrooggrraammookk  

AAzz  ookkttaattóómmuunnkkaa  mmeelllleetttt  kkiieemmeelltt  ffeellaaddaatt  aa  cciiggáánnyy  ééss  aazz  áállttaalláánnooss  kkuullttúúrrááhhoozz  kkaappccssoollóóddóó  

pprrooggrraammookk  sszzeerrvveezzééssee  mmiinndd  aa  TTaannooddaa  ffaallaaiinn  bbeellüüll,,  mmiinndd  aazzookkoonn  kkíívvüüll..  AA  ccééll  aa  ggyyeerreekkeekkbbőőll  

oollyyaann  kköözzöössssééggeett  ffoorrmmáállnnii,,  aammeellyybbeenn  éérrttéékk  aa  ttuuddááss,,  ééss  aammeellyybbeenn  cciiggáánnyy  iiddeennttiittáássuukkaatt  vváállllaallnnii  

ttuuddjjáákk..  

AA  sszzaabbaaddiiddőőss  pprrooggrraammookk  ffeellaaddaattaa,,  hhooggyy  sseeggííttsseenn  mmeeggtteerreemmtteennii  aazz  eerreeddmméénnyyeess  iisskkoollaaii  ééss  

ttáárrssaaddaallmmii  eellőőmmeenneetteell  hháátttteerréétt::  mmoottiivváálljjaa,,  öösszzttöönnöözzzzee  aa  ggyyeerreekkeekkeett..  AA  sszzaabbaaddiiddőőss  --  kkuullttuurráálliiss  

ffooggllaallkkoozzáássookk  ccéélljjaa,,  hhooggyy  aa  ggyyeerreekkeekk  úúggyy  kköözzeellííttsseenneekk  aa  mműűvvéésszzeettii  aallkkoottáássookkhhoozz,,  hhooggyy  

rráájjööjjjjeenneekk,,  mmii  aa  sszzéépp,,  rrááiissmmeerrjjeenneekk  öönnmmaagguukkrraa,,  ttiisszztteellnnii  ttuuddjjáákk  ttáárrssuukkaatt,,  aa  ffoollyyaammaattookkbbaa  bbeellee  

ttuuddjjáákk  mmaagguukkaatt  hheellyyeezznnii,,  nnöövveekkeeddjjeenn  éérrzzéékkeennyyssééggüükk  aa  ffooggllaallkkoozzáássookk  ssoorráánn,,  fföölléébbrreeddjjeenn  

bbeennnnüükk  aazz  aallkkoottááss  ((eesseettlleegg  mműűvvéésszzii  aallkkoottááss))  vváággyyaa..  ÁÁllttaalláánnoossssáággbbaann  iiss  éérrttéékkeelljjéékk  mmáássookk  ééss  

ssaajjáátt  mmaagguukk  kkrreeaattiivviittáássáátt..  

  

AA  TTaannooddaa  nneemmzzeettiissééggii  pprrooggrraammjjaa  iiss  eellssőőssoorrbbaann  aa  sszzaabbaaddiiddőőss  pprrooggrraammookk  kkeerreettéébbeenn  vvaallóóssuull  

mmeegg..  EE  pprrooggrraamm  aazz  eelltteerrjjeeddtt  nnéépprraajjzzii--ttöörrttéénneettii  mmeeggkköözzeellííttééss  hheellyyeetttt  aazz  éélleett  kköözzeelliibbbb,,  aa  

ggyyeerreekkeekk  iiddeennttiittáássáállllaappoottáátt  ffiiggyyeelleemmbbee  vveevvőő  mmeeggkköözzeellííttéésssseell  vvaallóóssuull  mmeegg..  AA  rreemméénnyyeekk  sszzeerriinntt  

aa  ttaannuullóókk  ee  ttáággaabbbb  kkiitteekkiinnttéésstt  mmaagguukk  ffooggjjáákk  kkeezzddeemméénnyyeezznnii,,  aahhooggyy  aa  cciiggáánnyy  nnyyeellvvookkttaattáásstt  iiss..  

AA  TTaannooddaa  ttaannuullóóii  ttéérrííttééssmmeenntteesseenn  kkaappnnaakk  uuzzssoonnnnáátt,,  sszzoommbbaattoonnkkéénntt,,  hhaa  vvaann  ffooggllaallkkoozzááss  

ttíízzóórraaiitt..  

  

AA  „„VVÁÁRRLLAAKK””  TTaannooddaa  sszzaakkmmaaii  vveezzeettőőjjee  aa  ppeeddaaggóógguuss  kköözzöössssééggggeell  eellkkéésszzííttii  aazz  „„EEssééllyytt  ééss  

lleehheettőőssééggeett  aazz  aappááttii  ddiiáákkookknnaakk””  NNeevveellééssii  --  OOkkttaattáássii  PPrrooggrraammoott..  UUttáánnkköövveettééssii  tteerrvveett  kkéésszzíítt..  AA  

ppeeddaaggóógguuss  kköözzöösssséégg  aa  jjóó  ggyyaakkoorrllaattookkaatt  öösssszzeeggyyűűjjttii  ééss  ffoollyyaammaattooss  sszzaakkmmaaii  mműűhheellyytt  mműűkkööddtteett  

aazz  éérrddeekkllőőddőőkk  rréésszzéérree..  

  

AA  ttaannooddaa  mmuunnkkáájjáátt,,  aa  tteelljjeess  nnyyiillvváánnoossssáágg  eellőőtttt  vvééggzzii..  AA  sszzüüllőőkk  aakkttíívv  kköözzrreemműűkkööddéésséévveell  nnyyíílltt   

nnaappookkaatt,,  ccssaallááddii  nnaappookkaatt  sszzeerrvveezz,,  mmeellyybbeenn  sszzáámmíítt  aa  kküüllöönnbböözzőő  sszzoocciiáálliiss  ééss  sszzaakkmmaaii  

sszzeerrvveezzeetteekk  ttáámmooggaattáássáárraa..  
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77..22..      AA  NNEEVVEELLÉÉSS  ––  OOKKTTAATTÁÁSS  KKÖÖZZÖÖSS  KKÖÖVVEETTEELLMMÉÉNNYYEEIINNEEKK  MMEEGGHHAATTÁÁRROOZZÁÁSSAA  ÉÉSS  
ÉÉRRVVÉÉNNYYEESSÍÍTTÉÉSSEE  

  
    AA  „„VVÁÁRRLLAAKK””  TTAANNOODDAA  CCÉÉLLOOKKRRAA  ÉÉPPÜÜLLŐŐ  FFEELLAADDAATTRREENNDDSSZZEERREE  

 
CCÉÉLLOOKK  FFEELLAADDAATT  EERRŐŐFFOORRRRÁÁSS  FFEELLEELLŐŐSS  
Egyéni fejlesztés. A gyerekek egyéni kognitív 

képességeinek, mentális 
állapotának és szociális 
hátterének komplex 
megismerése  

Anamnézis kérdőív,  
Személyes mentori 
lekérdezés  

Szakmai vezető  

Egyéni fejlesztés. Egyéni fejlesztési tervek 
készítése a bemeneti 
mérések eredménye, a 
kognitív képességek 
felmérése, az eddig elért 
tanulmányi eredmények 
alapján. 

Tesztek, fénymásolt 
feladatlapok, 
íróeszközök, 
mappák. 
 

Vezető mentor 
 

- Egyéni fejlesztés, 
- Javuló 
eredmények, 
- Csökkenő 
lemorzsolódás. 

Kognitív képességek teszttel 
történő ismétlődő mérése a 
fejlesztőmunka 
eredményességének 
ellenőrzéséhez, fejlesztések 
kidolgozásához. 

Tesztek, fénymásolt 
feladatlapok, 
íróeszközök, 
mappák. 
 

Vezető mentor   

- Egyéni fejlesztés, 
- Javuló 
eredmények, 
- Csökkenő 
lemorzsolódás. 

Képességfejlesztések a 
fejlesztési tervnek 
megfelelően egyéni és 
csoportos foglalkozások, 
tantárgyi korrepetálások 
keretében.  

Feladatlapok, 
tankönyvek, szakmai 
anyagok, 
fejlesztőjátékok, 
CD-k … 
 

Szakmai vezető 
Mentorok 
 

- Javuló 
eredmények 
- Csökkenő 
lemorzsolódás. 

Szükség esetén pótvizsgára 
való felkészítés. 
 

Tankönyvek, 
munkafüzetek. 

Szakmai vezető, 
Mentorok 
 

Továbbtanulás és 
középiskolai 
helytállás 
támogatása. 

Középiskolai felvételi 
felkészítők szervezése. 

Felvételi tájékoztató 
kiadványok, felvételi 
feladatsorok, 
feladatbankok 

Szakmai vezető. 
Mentorok,  

Továbbtanulás és 
középiskolai 
helytállás 
támogatása. 

Pályaorientációs programok 
szervezése (pályaválasztást 
segítő programokon való 
részvétel, iskolalátogatás). 
 

Utazás feltételeinek 
biztosítása. 

 
Szakmai vezető, 
mentorok, 
projektvezető 

Tehetséggondozás, 
Képességfejlesztés, 
Hagyományápolás. 
 

Az identitástudat erősítése 
nyelvtanulási lehetőség, 
néptörténeti foglalkozások 
által   

 Szakmai vezető  

Tehetséggondozás, Belső pályázatok kiírása és A kiírt Szakmai vezető, 
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Képességfejlesztés, 
Hagyományápolás. 

az azokon való részvétel 
szorgalmazása. 

pályázatoknak 
megfelelő erőforrás 
biztosítása. 
Díjazottak 
jutalmazása. 

projektvezető, 
mentorok. 

Tehetséggondozás, 
Képességfejlesztés, 
Hagyományápolás. 

Egyéb, pl. kézműves 
szakkörök, táborok 
szervezése. 

Táborozási 
költségek. 

Projektvezető, 
szakmai vezető, 
mentorok. 

Egyéni fejlesztés. 
Informatikai 
fejlesztés. 
Tehetséggondozás, 
képességfejlesztés. 
Hagyományápolás. 

Tehetséggondozás és 
képességfejlesztés 
szakkörök keretében.  

 Életmód és alkotó 
kör 

 Informatika szakkör 
 stb. 

Szakköri tematikák 
szerint. 

Szakmai vezető, 
szakkörvezetők. 

  
  
  
  

77..33..  CCSSOOPPOORRTTRRAA  VVOONNAATTKKOOZZÓÓ  ÉÉVVEESS  PPEEDDAAGGÓÓGGIIAAII  TTEERRVVEEZZÉÉSS  
  
  

AA  „„VVáárrllaakk””  TTaannooddaa  mmuunnkkáájjáánnaakk  ccéélljjaa,,  hhooggyy  mmiinnddeenn  ttaannooddááss  aa    ""ssaajjáátt  ccssúúccssááiigg""  eelljjuussssoonn..  AAzz  

iinnttéézzmméénnyybbeenn  kküüllöönnlleeggeess  ffiiggyyeellmmeett  ffoorrddííttaannaakk  aa  mméérréésseekkrree,,  éérrttéékkeelléésseekkrree..  AA  ttaannooddaa  

bbeeiinnddííttáássaakkoorr  kkoommpplleexx  bbeemmeenneettii--hheellyyzzeettffeellttáárróó  éérrttéékkeelléésstt,,  eelleemmzzéésstt  vvééggeezznneekk,,  aammeellyybbőőll  

mmeeggáállllaappííttjjáákk,,  hhooggyy  aa  ttaannuullóókk  mmiillyyeenn  sszziinntteenn  áállllnnaakk,,  iilllleettvvee  mmeellyy  tteerrüülleetteenn  sszzoorruullnnaakk  iinntteennzzíívv  

sseeggííttssééggrree..  AA  bbeemmeenneettii  mméérrééss  aallaappjjáánn  eellkkéésszzííttiikk  aazz  eeggyyéénnii  ffeejjlleesszzttééssii  tteerrvveekkeett  ss  eezz  aallaappjjáánn  

eeggyyéénnii  ttaannrreennddeett  aallaakkííttaannaakk  kkii  sszzeerrzzőőddéésseess  ffoorrmmáábbaann  vvaallaammeennnnyyii  ttaannooddáássssaall..  AA  mmeennttoorrookk  

vvaallaammeennnnyyii  ttaannooddáássrróóll  eeggyyéénnii  ffeejjlleesszzttééssii  nnaappllóótt  vveezzeettnneekk..  

      FFeellzzáárrkkóózzttaattááss::  aazz  iisskkoollaaii  ttaannéévvhheezz  iiggaazzooddvvaa  sszzeepptteemmbbeerrttőőll  jjúúnniiuussiigg  ttaarrtt  aazz  11--  55  ffőőss  

ccssooppoorrttookkbbaann..  AAzz  iisskkoolláábbaann  mmeegg  nneemm  éérrtteetttt  aannyyaaggookkaatt,,  aannyyaaggrréésszzeekkeett,,  lleemmaarraaddáássookkaatt,,  

hhiiáánnyyoossssáággookkaatt  ppóóttoolljjáákk,,  ggyyaakkoorroolljjáákk  aa  ffooggllaallkkoozzáássookkoonn..    AA  mmeennttoorrookk  ((ppeeddaaggóógguussookk))  

eellssőőddlleeggeess  ccéélljjaa,,  hhooggyy  aa  ffeenntt  eemmllíítteetttt  pprroobblléémmáákkaatt  kkeezzeelljjéékk,,  iilllleettvvee  mmeeggoollddjjáákk,,  ddee  iitttt  kkeerrüüll  ssoorr  

aa  sszzoocciiáálliiss  kkoommppeetteenncciiáákk  ffeejjlleesszzttéésséérree  iiss..  AA  kkiissccssooppoorrttooss  ffeejjlleesszzttéésstt  éévvffoollyyaammoonnkkéénntt  ééss  

kkoommppeetteenncciiaatteerrüülleetteennkkéénntt  vveehheettiikk  iiggéénnyybbee  aa  ggyyeerreekkeekk..  EEzz  aa  ffoorrmmaa  aallkkaallmmaass  aa  ddiiffffeerreenncciiáálltt   

ffeejjlleesszzttééssrree,,  aazz  eeggyyéénnrree  sszzaabbootttt  ttaannuulláásssszzeerrvveezzééss  kkiiaallaakkííttáássáárraa..  AAzz  aakkttuuáálliiss  ttaannaannyyaagg  

eellssaajjááttííttáássaa  mmeelllleetttt  lleehheettőősséégg  vvaann  aazz  eeggyyéénnii  pprroobblléémmáákk  ééss  hhiiáánnyyookk  kkeezzeelléésséérree..  

AAllkkaallmmaazzootttt  mmóóddsszzeerreekk::  ddiiffffeerreenncciiáálltt  rréétteeggmmuunnkkaa,,  kkooooppeerraattíívv  tteecchhnniikkáákk,,  ddrráámmaa  ppeeddaaggóóggiiaa,,  

bbeesszzééllggeettőő  kköörr,,  

TTeehheettssééggggoonnddoozzááss,,  ppáállyyaaoorriieennttáácciióóss  ffooggllaallkkoozzáássookk::  aa  ttoovváábbbbttaannuullnnii  sszzáánnddéékkoozzóókk  ccssooppoorrttjjáávvaall  

11--33  ffőő  sszziinnttéénn  mmeennttoorr  ((sszzaakkttaannáárr))  ffooggllaallkkoozziikk..  AA  mmeennttoorr  ffeellkkéésszzííttii  aa  ddiiáákkookkaatt  aa  kköözzééppiisskkoollaaii  
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ffeellvvéétteelliikkrree,,  aazz  éérreettttssééggiirree,,  eesseettlleeggeesseenn  aa  ffeellssőőffookkúú  ffeellvvéétteelliirree..  FFeejjlleesszzttii  aa  ddiiáákkookk  aazzoonn  

aaddoottttssáággaaiitt,,  mmeellyyeekkeett  kkiihhaasszznnáállvvaa  ééss  kkééppeezzvvee  aa  ttaannuullóó  kkiieemmeellkkeeddőő  eerreeddmméénnyyeekkeett  éérrhheett  eell..    

AAllkkaallmmaazzootttt  mmóóddsszzeerreekk::  bbeesszzééllggeettőő  kköörr,,  kkooooppeerraattíívv  tteecchhnniikkáákk,,  pprroojjeekkttmmóóddsszzeerr,,  

ddrráámmaappeeddaaggóóggiiaa..  

PPrroojjeekkttpprrooggrraammookk  

AA  pprroojjeekkttpprrooggrraammookk  lléénnyyeeggee,,  hhooggyy  aa  ggyyeerreekkeekk    mmeennttoorrookkkkaall  eeggyyüütttt  kkiivváállaasszzttaannaakk  eeggyy  ttéémmáátt  ,,  

rrööggzzííttiikk  aa  tteevvéékkeennyysséégg  ccéélljjáátt,,  kkiijjeellöölliikk  aazz  aallttéémmáákkaatt  ééss  aa  ffeellaaddaattookkaatt,,  kkiivváállaasszzttjjáákk  aa  

mmuunnkkaavvééggzzééss  hheellyysszzíínneeiitt  ééss  mmeegghhaattáárroozzzzáákk  aa  mmuunnkkaaffoorrmmáákkaatt..  AA  mmuunnkkáátt  kkiissccssooppoorrttookkbbaann,,  

bbeellssőő  mmuunnkkaammeeggoosszzttáássssaall  vvééggzziikk..  AA  pprroojjeekktt  eerreeddmméénnyyeeiitt  aa  mmuunnkkaaccssooppoorrttookk  eeggyyüütttteesseenn  

mmeeggvviittaattjjáákk,,  aazz  eerreeddmméénnyyeekkeett,,  iilllleettvvee  aa  ttaannuullssáággookkaatt  öösssszzeeggzziikk,,  aazz  eellkkéésszzüülltt  mmuunnkkáákkaatt  

bbeemmuuttaattjjáákk  ((ttaannooddaattáárrssaaiikknnaakk,,  sszzüülleeiikknneekk,,  aa  nnyyiillvváánnoossssáággnnaakk))..  AA  pprroojjeekktteekk  ssoorráánn  

ggyyaakkoorroollhhaattóó  aa  ffeelleellőőssssééggvváállllaallááss,,  aazz  eeggyyüüttttmműűkkööddééss,,  aa  kkuullttuurráálltt  vviittaattkkoozzááss,,  aa  kkoonnfflliikkttuussookk  

kkeezzeellééssee,,  aazz  éérrddeekkeekk  eeggyyeezztteettééssee..  AA  pprroojjeekktt  aallkkaallmmaatt  nnyyúújjtt  aa  kkrreeaattiivviittááss  mmeeggmmuuttaattáássáárraa,,  

ffeejjlleesszzttéésséérree  aazz  iissmmeerreetteekk  sszzéélleesskköörrűű  bbőővvííttéésséérree,,  aa  ttaannuulltt  iissmmeerreetteekk  ggyyaakkoorrllaattbbaa  vvaallóó  

ááttvviitteelléérree..  AA  pprroojjeekktt  ssoorráánn  aa  ggyyeerrmmeekkeekk  nneemmccssaakk  vvééggrreehhaajjttóókk,,  hhaanneemm  aa  tteerrvveezzééssttőőll  aa  

kkiivviitteelleezzééssiigg,,  aazz  eerreeddmméénnyy  eellkkéésszzüüllééssééiigg  aakkttíívv  rréésszzttvveevvőőkk..  

  

  
77..44..  GGYYEERRMMEEKKEEKK,,  TTAANNUULLÓÓKK  ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSSÉÉNNEEKK,,  KKÖÖZZÖÖSS  KKÖÖVVEETTEELLMMÉÉNNYYEEIINNEEKK  ÉÉSS  

MMÉÉRRŐŐEESSZZKKÖÖZZEEIINNEEKK  MMEEGGHHAATTÁÁRROOZZÁÁSSAA  ÉÉSS  AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSAA  
  

ÉÉrrttéékkeellééss  

AAzz  éérrttéékkeellééss  ffoollyyaammaattooss  ééss  tteerrmméésszzeetteesseenn  eellssőőssoorrbbaann  mmeeggeerrőőssííttőő  jjeelllleeggűű..  AA  ttaannáárr  ééss  mmeennttoorr  

jjooggaa  aazz  éérrttéékkeellééss  mmóóddjjáánnaakk  aazz  eellddöönnttééssee..  CCééllsszzeerrűű,,  hhaa  aazz  íírráássooss  éérrttéékkeellééss  mmeelllleetttt  aa  sszzaakkttaannáárrookk  

ééss  aa  mmeennttoorrookk  sszzeemmééllyyrree  sszzaabbootttt  sszzóóbbeellii  éérrttéékkeelléésstt  aaddnnaakk  aarrrróóll,,  kkii  hhooll  ttaarrtt,,  mmiibbeenn  ffeejjllőőddöötttt,,  mmiitt  

kkeellll  ccéélluull  kkiittűűzznniiee  aa  kköövveettkkeezzőő  iiddőősszzaakkbbaann..  NNeeggyyeeddéévveennkkéénntt  kkeerrüüll  ssoorr  kkoommpplleexx  éérrttéékkeellééssrree,,  aa  

ttoovváábbbbii  öönnffeejjlleesszzttééssii  sszzeemmppoonnttookk  mmeeggffooggaallmmaazzáássáárraa..  AAzz  éérrttéékkeelléésseekk  aa  ffoollyyaammaattooss  aakkttiivviittááss  ééss  

vvaallaammiillyyeenn  pprroodduukkcciióó  aallaappjjáánn  ttöörrttéénniikk..  AA  pprroodduukkcciióó  lleehheett  eeggyy  pprroojjeekkttmmuunnkkaa  ttáárrggyyiiaassuulláássaa,,  

eeggyy  kkoommppeetteenncciiaa  vvaaggyy  ttéémmaazzáárróó  tteesszztt,,  ddoollggoozzaatt  vvaaggyy  ttaannooddaaii  vveerrsseennyyeenn  vvaallóó  sszzeerreeppllééss..  AA  

kkoommpplleexx  sszzóóbbeellii  éérrttéékkeellééssrree  mmeegghhíívvóótt  kkaappnnaakk  aa  sszzüüllőőkk  iiss..  

  
  
  
  
  

77..55..  NNAAPPIIRREENNDD  SSZZEERRIINNTTII  ÉÉLLEETT  
  

  AA  ttaannuullóósszzoobbaa  hhééttffőőttőőll--  ccssüüttöörrttöökkiigg  1155..0000  óórrááttóóll  1177..0000  óórrááiigg  
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  KKiissccssooppoorrttooss  --  eeggyyéénnii  ffeejjlleesszzttééss  hhééttffőőttőőll--ccssüüttöörrttöökkiigg  1144..0000--1166..0000  óórraa  

  PPrroojjeekktt  ééss  mmuullttiikkuullttuurráálliiss  nnaappookk  ppéénntteekk  1144..0000  --1177..0000  óórraa,,  vvaaggyy  sszzoommbbaatt  99..0000--1122..0000  óórraa    

  SSzzaabbaaddiiddőőss--kkuullttuurráálliiss  rreennddeezzvvéénnyy  hhééttffőő--ccssüüttöörrttöökk  1133..0000--1144..0000  óórraa  vvaaggyy  1177..0000--1188..0000  

óórraa  

  NNeeggyyeeddéévveennttee  eeggyy--iilllleettvvee  kkéétt  aallkkaalloomm  ((sszzíínnhháázz,,  mmúúzzeeuumm,,  ffiillmmvveettííttééss,,  vváárr--

kkaassttééllyyllááttooggaattááss,,  áállllaattkkeerrtt,,  aarrbboorrééttuumm,,  hhaannggvveerrsseennyy  llááttooggaattááss))  

  
  

77..66..  UUDDVVAARRII  ÉÉLLEETT  
 
AA  ttaannooddaa  ééppüülleettééhheezz  jjeelleennttőőss,,  ppaarrkkoossííttootttt  tteerrüülleett  ttaarrttoozziikk,,  aa  kkiinntt  ttaarrttóózzkkooddááss  ccssaakk  mmeennttoorrii  

eennggeeddééllllyyeell  ééss  ffooggllaallkkoozzáássookk  kkeerreettéébbeenn  lleehheettssééggeess..  TTeerrmméésszzeetteesseenn  aa  rreenndd  ééss  aa  ttiisszzttaassáágg  

mmeeggőőrrzzééssee  éérrddeekkéébbeenn  aazz  ééppüülleettbbeenn  mmeeggáállllaappííttootttt  sszzaabbáállyyookk  éérrvvéénnyyeesseekk  iitttt  iiss..  AAzz  uuddvvaarroonn  

ttaalláállhhaattóókk  ppaaddookk,,  ssééttáállóó  uuttaakk,,  aammii  mmiiaatttt  ccééllsszzeerrűűeenn  iiggéénnyybbee  vveehheettőő  aa  tteerrüülleett  ffooggllaallkkoozzáásskköözzii  

sszzüünneetteekk  mmeeggttaarrttáássáárraa,,  eellssőőssoorrbbaann  jjóó  iiddőő  eesseettéénn..  

 
  

88..    FFOOLLYYAAMMAATTOOSS  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYYII  FFEEJJLLEESSZZTTÉÉSS  
  

A tanodai kollektíva jobbító szándékú törekvései: 

  ÚÚjj,,  aa  ttáárrggyyii  lleehheettőőssééggeekkeett  jjoobbbbaann  ffiiggyyeelleemmbbee  vveevvőő  ddoollggoozzóóii  mmuunnkkaarreenndd  kkiiaallaakkííttáássaa  //  

hheellyyiissééggeekk  sszzáámmaa,,  sszzáámmííttóóggééppeekk  hhaasszznnáállaattaa,,  ssttbb..//..  

  IInnffoorrmmáácciióóss  ttáábbllaa  kkéésszzííttééssee,,  aammeellyy  aa  ddéélluuttáánnii  ééss  aa  hhééttvvééggii  ffooggllaakkoozzáássookk,,  aa  rréésszzttvveevvőő  

ttaannuullóókk,,  ddoollggoozzóókk  nneevvéénneekk  ffeellttüünntteettéésséévveell  aa  kköönnnnyyeebbbb  ttáájjéékkoozzóóddáásstt  ééss  aa  

tteerrvveezzhheettőőssééggeett  bbiizzttoossííttjjaa..  

  TTaannuullóóii  üüzzeennőő  ffüüzzeett  bbeevveezzeettééssee,,  aammeellyy  nnaappii  kkaappccssoollaattttaarrttáásstt  eerreeddmméénnyyeezzhheett  aa  

sszzüüllőőkkkkeell,,  iilllleettvvee  aazz  iisskkoolláákkkkaall..  

  
 
 
 

--  EEssééllyytt  ééss  lleehheettőőssééggeett  aazz  aappááttii  ddiiáákkookknnaakk  --  
  


