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EGYÜTTMŰKÖDÉS, HÁLÓZATÉPÍTÉS – MIÉRT IS?

• Mert minden változik (rendszer, elvárások, szervezet), a
világ felgyorsult

• Mert már rengeteg pedagógiai kincs elérhető akár a
„szomszédban” is, nem kell újra feltalálni a spanyolviaszt

• Mert ma jelentősen kevesebb idő és pénz áll
rendelkezésre a tanuláshoz

• Mert „egyedül nem megy”… (vagy ha igen, sokkal
nehezebben)

• „És ez néha nem túl könnyű, mégis szép” (Malek
Andrea)



EGYÜTTMŰKÖDÉS, HÁLÓZATÉPÍTÉS – MIÉRT IS?

HELYETT



EGYÜTTMŰKÖDÉS, HÁLÓZATÉPÍTÉS 
– HOGYAN IS?

TÓTH KÁROLY
HÁLÓZATI ALPROGRAM VEZETŐ

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM



HÁLÓZATÉPÍTÉS
MENTOR(H)ÁLÓ I. PROGRAM 

• A hálózati együttműködés kialakítása:
partnerkapcsolatok felvétele

• Együttműködés kialakítása a régió
pedagógusképző intézményeivel, fenntartókkal,
közoktatási intézményekkel

• Kérdőíves felmérések

• Projekthonlap készítése; adatbázisok elkészítése

• http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamopb/



HÁLÓZATÉPÍTÉS 
MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM

• A köznevelési és felsőoktatási (pedagógusképző)
intézmények együttműködésének bővítése

• 15 + 67 köznevelési partnerintézmény

• Célkitűzés: ezen intézmények fejlesztése, tanuló
szervezetté válásának professzionális támogatása



KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK:

• Kompetenciamérések eredményei

• Fejlesztési előzmények (HEFOP, TÁMOP)

• Együttműködési előzmények

• Területi szempont (megyei, járási lefedettség)

• Fenntartói szempont (KLIK, egyházi, alapítványi)

• Egyéb színek (egyházin belül felekezet,
nemzetiség)



BÁCS-KISKUN MEGYE:

4 kiemelt partnerintézmény:
• 2 általános iskola

• 1 gyógypedagógiai intézmény

• 1 szakközép- és szakiskola

27 partnerintézmény:
• 16 általános iskola

• 7 gimnázium

• 4 szakképző- és szakiskola



BÉKÉS MEGYE:

4 kiemelt partnerintézmény:
• 3 általános iskola

• 1 szakközép- és szakiskola

12 partnerintézmény:
• 4 általános iskola

• 3 gimnázium

• 4 szakközép- és szakiskola

• 1 gyógypedagógiai intézmény



CSONGRÁD MEGYE
7 kiemelt partnerintézmény: 
• 5 általános iskola

• 2 szakközép- és szakiskola

28 partnerintézmény: 
• 15 általános iskola

• 5 gimnázium

• 2 szakközép- és szakiskola

• 2 szakiskola

• 2 gyógypedagógiai intézmény

• 1 gyermekjóléti intézmény

• 1 szakszolgálat



HÁLÓZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS:
• koordináció: 3 megye = 3 fő megyei kapcsolattartó

• 1 ill. 2 fő intézményi kapcsolattartó (összesen 97 fő!)

• KLIK-szakemberek (megyénként 1-1 fő)

• információáramlás biztosítása a projektvezetés az
intézményi kapcsolattartók között

• intézményi adatbázis aktualizálása

• szerződésekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatok
ellátása

• kérdőíves kutatással kapcsolatos tájékoztatás,
koordináció



HÁLÓZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS:

• meghirdetett képzésekre való jelentkezések
koordinálása

• a Mentorháló Klub indításával és működésével
kapcsolatos koordinációs feladatok

• intézményi és intézményi kapcsolattartói
szerződéseinek előkészítése, adminisztrációja

• intézményi kapcsolattartók szakmai beszámolóról
való tájékoztatása, beszámolók összesítése



A TANULÁS ÚJ SZÍNTERE

PORKOLÁB MIHÁLY
PROJEKTMENEDZSER

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM



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.

MENTOR(H)ÁLÓ KLUB



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)



MENTOR(H)ÁLÓ KLUB
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



MENTOR(H)ÁLÓ KLUB 
ÚJ HULLÁM

• 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



HÁLÓZATI TANULÁS
INTÉZMÉNYI SZEMMEL

IVÁN ZSUZSANNA 
INTÉZMÉNYVEZETŐ

ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA



PROJEKTKOMMUNIKÁCIÓ

PORKOLÁB MIHÁLY
PROJEKTMENEDZSER

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM



Elkészült a projekthonlap: 
www.jgypk.hu/mentorhalo
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Elkészült a projekthonlap: 
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Elkészült a projekthonlap: 
www.jgypk.hu/mentorhalo



Beindult a hírlevél-alapú kommunikáció



Mentor(h)áló 2.0 a médiában



Jön: az adatbázis frissítése



Köszönjük a figyelmet!


