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Előrehaladási beszámoló 

 Pályázati programunk vállalásai az ütemterveknek megfelelően haladnak. A projekt kezdésével a 

menedzsment tevékenységét megkezdte, rendszeres projektmegbeszélések szervezése mellett valósul 

meg a végzett tevékenységek koordinációja, a kifizetési kérelmek összeállítása. A szakmai vezető 

koordinálja a mentorok és a szakmai közreműködők munkáját, a pedagógiai asszisztens segíti a mentorok 

adminisztratív támogatását, a célcsoport aktív bevonását, foglalkoztatását. A vállalt tevékenységek zöme 

zajlik: mentorálás hetente, szaktantárgyi, érettségi felkészítés hetente, pályaorientációs foglalkozás 

havonta folyik, kulturális és szabadidős tevékenységek szervezése és megvalósítása szintén rendszeresen 

zajlik, megkezdődött a szülők bevonása, kötetlen megbeszélések keretében történik a továbbtanulási 

stratégiák kidolgozása, megvalósítása. Kidolgozásra kerültek az egyéni fejlesztési tervek, a 

családlátogatások szervezése, megvalósítása az első körben megtörtént. A pedagógiai programunk 

módosítása folyamatban van, az együttműködések szervezése megkezdődött. Csoportszobát alakítottunk 

ki, mely barátságos környezetet biztosít a különböző egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások és 

mentorálási tevékenységek számára, közelebb hozva és mélyítve a tanár-diák kapcsolatot. 

Képességfejlesztő és manuális tevékenységekhez szükséges eszközökkel szereltük fel, mely hozzájárul a 

projektegységek sikeres megvalósításához. Filmklub foglalkozások során a közös filmnézés élményét 

kötetlen beszélgetések és irányított elemzések színesítik, mélyítik.  Felsőoktatási nyílt napon vettek részt a 

diákok a Károly Róbert Főiskolán és az Eszterházy Károly Főiskolán, ahol ízelítőt kaphattak a felsőoktatás 

világából. Info Nap alkalmával barátságos hangvételű beszélgetések során sikeres életutak bemutatására 

került sor. Jakab Tibor fotóművész és Dr. Harkácsi Péter meséltek életükről, pályájukról. Megismerésükkel 

mintát és ösztönző benyomást kaphattak a gyerekek a különböző pályamodellekről. A tapasztalatokat 

pályaorientációs ismeretekkel bővítette a Heves Megyei Kormány Hivatal Hevesi Járási Hivatal Járási 

Munkaügyi Kirendeltségéről Balsai Bertalanné szakmai tanácsadása. Intézménylátogatáson vettünk részt a 

hatvani Grassalkovich Antal Babtista Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Iskolájában, mely hasznos 

információkkal szolgált mindannyiunk számára. Megismerhettük a helyi jellemzőket, eredményeket és az 

együtt eltöltött nap pozitív élményekkel és tapasztalatcserével zárult. A tanulók két napos kiránduláson 

vettek részt Bükkszéken, ahol túrázás, strandolás és csoportos feladatok, játékos vetélkedők szerepeltek a 

közös programok sorában. A szakemberek sikeres és hatékony munkáját szupervíziók szervezésével 

támogatjuk. Összességében elmondható, hogy a vállalt tevékenységek ütemterv szerint mennek végbe. 

Nyilvánosság biztosítása: a fotódokumentáció készítése folyamatos, kihelyezésre került a "C" típusú tábla 

is. A megtett intézkedések eredményeire vonatkozóan fordulópontot a tanév végi osztályozó értekezlet 

jelentett, hiszen a tanulmányi eredményekben bekövetkezett szinten tartás, javulás itt öltött elsőként 

mérhető formát. A tanulók előszeretettel látogatják a részükre szervezett programokat.  
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