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„MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM”
LEHETŐSÉG AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE



Legfontosabb cél: hogy a Dél-alföldi régió felsőoktatási és
köznevelési intézményei – a Mentor(h)áló 2.0 Program
partnerintézményeinek vezetésével – a korábbinál szélesebbre
tárják kapuikat abban a reményben, hogy a korábban kialakított
hálózati együttműködés e projekt keretei között új lendületet
kapjon.

MENTOR(H)ÁLÓ KLUB



Teret és lehetőséget kíván biztosítani:
• a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmények, valamint a

köznevelési intézmények széleskörű együttműködésére
• a dél-alföldi köznevelési intézmények jó gyakorlatainak, sikeres

projektjeinek bemutatására
• a pedagógus szakma (és társterületei) elismert előadóinak bevonására a

régió köz-és felsőoktatásának, az oktatók és pedagógusok szakmai
felkészültségének és módszertani kultúrájának fejlesztése érdekében.
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MENTOR(H)ÁLÓ KLUB
Keretek:
• 15-ös intézményi kör: 200.000,-/projektidőszak (+ TB-járulék)
• 67-es intézményi kör: 130.000,-/projektidőszak (+ TB-járulék)

Elvárt rendezvény/klubfoglalkozás:
• 15-ös intézményi kör: 3 db/projektidőszak
• 67-es intézményi kör: 2 db/projektidőszak

MIN. 179 RENDEZVÉNY:

kizárólag pedagógiai témában,
kizárólag pedagógusok részvételével
megvalósuló rendezvények
(pl. külső előadók előadása,
bemutató foglalkozások,
műhelyfoglalkozások,
tapasztalatcsere,
jó gyakorlatok bemutatása,
minikonferencia)
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Ami megvalósult:
• 2014. október 13-16.: 3 db megyei klubnyitó foglalkozás

(Algyő, Békéscsaba, Kecskemét), 120 résztvevő

• 2014. november 11 – december 18.: 25 db klubfoglalkozás
(23 intézményi helyszínen), 500 résztvevő
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• 2015. január: pályázati kiírás újabb rendezvények szervezésére (nagyobb
hatókör, nagyobb létszám, nagyobb forrás – részletek a szekcióban!)

• 2015. január végétől: pedagógiai témájú "teltházas" rendezvények
szervezése az IH Rendezvényközponttal való együttműködésben

• 2015. január vége (egyeztetés alatt): Dr. Zacher Gábor - Drogfogyasztással
kapcsolatos megelőzés, drogteszt a 12-18 évesek körében

• 2015. február 11.: Dr. Boldizsár Ildikó - Életszakaszok meséi, élet a mesében,
mese az életben, meseterápia

• 2015. március 16.: Dr. Vekerdy Tamás – Hogyan működik a gyermek?

• További tervezett előadók:

• Pokorni Zoltán és Magyar Bálint – Merre menjen a jövő iskolája?

• Horn György: Van másik – alternatív iskolák

• Dr. Gyarmathy Éva: „Segítség, tehetség!”

• …és még sokan mások
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• 2015. január: pályázati kiírás újabb rendezvények szervezésére

• Téma: szakmai nap/minikonferencia/műhelyfoglalkozás

• Feltétel: új rendezvény!!! (nem már meglévő terv felturbózása)

• Hatókör: min. járási/kistérségi/tankerületi

• Létszám: min. 50 fő

• Forrás: min. 150.000,- Ft, max. 300.000,- Ft (+ TB-járulék)

• Felhasználható: előadók, szervezők, közreműködők bérköltségére

• Időkeret: 2015. február 1 – 2015. szeptember 30.

• Pályázati kiírás megjelenése: 2015. január 1. fele
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• 2015. február: módszertanosok, szakvezetők vezetésével módszertani
műhelyek megvalósítása

• 2015. február: előadói/szakmai közreműködői név- és címlista

• 2015. január/február, illetve május/június: újabb megyei találkozók



Elkészült a projekthonlap: 
www.jgypk.hu/mentorhalo



Beindult a hírlevél-alapú kommunikáció



Mentor(h)áló 2.0 a médiában



Köszönöm a figyelmet!

PORKOLÁB MIHÁLY
PROJEKTMENEDZSER

70/455-4992
porkolab.mihaly@gmf.u-szeged.hu


