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Szakmai beszámoló  

az EFOP 3.1.6.-16-2017-00026 „Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!” 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és a tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi 

Központban című projekthez 

„Tematikus életvezetési tanácsadó műhelymunka BTMN-es középiskolai tanulóknak” 

 
 

Az EFOP 3.1.6.-16-2017-00026 „Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!” A kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek és a tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központban 

című projekt keretében ismét megrendezésre került egy tartalmas program. Az eddigi 

programjaink mellett most a középiskolásokat szólítottuk meg, akik a járásból vesznek részt a 

helyi szakiskola szakma képzésein. Ezek a tanulók és pedagógusaik már a korábbi években is 

részt vettek a rendezvényeiken, fórumainkon akár hallgatóságként, akár aktív résztvevőként a 

kis korai fejlesztésben részesülő klienseink támogatásában. Láttuk, hogy mennyire motiválja 

őket ez a fajta tanórán kívüli segítő tevékenység, támogatja őket a lemorzsolódás megelőzése 

szempontjából, ezért őket választottuk partnerként. 

Helyszínként egy sikeresen működő, a fiatalok körében népszerű helyi vendéglátóegységet 

választottunk motivációként is, ez a Buona Sera Ristorante Mezőtúron (5400 Mezőtúr, Dózsa 

György út 26.). A műhelymunka célja: A  tanulók  támogatása, tájékoztatása, a közösségi érzés 

fejlesztése, praktikus és hasznos ismeretek bővítése, a társkapcsolatok kialakításának segítése, 

valamint a sikeres tanulói előmenetel támogatása, a lemorzsolódás megelőzése.  

Izgalommal készülődtünk a programra. Ritkábban van lehetőségünk megmozgatni a 

középiskolás korosztályt így nagyobb létszámban. A vállalkozó a Prifer Profit Kft. nevében 

támogatásként felajánlotta ingyenesen az étterem termét a program helyszíneként, továbbá ő is 

segítséget nyújtott az előkészületekben. Ezért tudtuk igazán hangulatos környezetben 

megvalósítani ezt az előadással összekötött műhelymunkát. A tanulók között volt első éves, 

kezdő szakmatanuló, de olyan is, aki éppen mint végzős és a szakma kiváló tanulója, külföldi 

jutalom szakmai gyakorlatot nyert el és egészen tudatosan készül a jövőjére. Ez a változatos 

tanulói összetétel lehetőséget adott arra, hogy az előadások anyagát valóban hasznosan és 

személyre szabottan illesszük össze. 

A megérkezést és a köszöntést követően rövid tájékoztatást hallottak a nap programjának 

okáról, témáiról és céljáról. A KSZC Mezőtúri Szakközépiskolája és Kollégiuma létezése során 

sokszor támogatta a JNSZM PSZ Mezőtúri Tagintézményének gyermekközösségét többek 

között adományokkal, közös programokon való részvétellel, eszközökkel – mint az udvaron 

elkezdett járósétány kialakítása, vagy a családi programunkon a tanulók általi palacsintasütés 

és a főzésben való segítség. Ezt követte a konkrét tematikus életvezetési tanácsadó 

műhelymunka. Nagy sikere volt Fadgyas-Székely Orsolya gyógypedagógus előadásának, 

amely a tartalmát illetően nagyon sok jó kérdést vetett fel a hallgatóságban, hasznos 

információkat tartalmazott a mindennapi életvezetést illetően. Az előadások alcímei: "Mi az a 

rezsi?", "Társas kapcsolatok", "Hiszem, hogy 

értékes vagy. Sikeres tanulói életút bemutatása." 

Szó volt a hétköznapi életvezetés gazdasági 

vonatkozásairól a családban, alapvető vállalkozási 

útmutatót kaptak a gyerekek, beszélgetés alakult ki 

a munkaerő piaci lehetőségekről itthon és külföldön, 

említésre került a motiváció és kitartás jelentősége, 

valamint a társas kapcsolatok fontossága a 

kortárscsoportban és a magánéletben egyaránt. A 
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sikeres tanulói életút részletesebb és elemző bemutatásához olyan személyt választottunk, akit 

a gyerekek ismernek a városban, mint sikeres vállalkozót, aki részt vesz a szakképzésben 

oktatóként is, emberileg is példa lehet számukra, viszont akinek a felépített életútja hátterét 

eddig nem látták. Jó volt látni az érdeklődő arcokat, az interaktívvá vált előadás során a 

motivációt és a kialakuló beszélgető csoportokat a tanulók és a pedagógusok körében. 

Lehetőséget biztosítottunk a felvetődő kérdések megbeszélésére, illetve felajánlottuk a 

lehetőséget későbbi konzultációk szervezésére is. A program hatását látva reméljük, hogy 

további sikeres együttműködésben lesz részünk! A délelőtt egy kellemes környezetben és 

hangulatban elköltött közös pizza-ebéddel zártuk.  

Köszönjük szépen, hogy színvonalasabb és élménydúsabb programban részesíthettük a 

tanulókat és a partnereinket! 

Mezőtúr, 2019. március 9. 
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