SEGÍTŐ PÁR PROGRAM
/mentor program/
A segítő párrendszer a gyerekek számára a személyes törődést, odafigyelést biztosítja.





Az iskola segítő pár választását ajánlhatja fel mindazon tanulók részére, akik
eredményes munkavégzésük, beilleszkedésük érdekében, vagy bármilyen egyéb oknál
fogva igénylik. Erről, és a program tartalmáról, működéséről a szülőket személyesen
tájékoztatjuk. Segítő párjukat a gyerekek a pedagógusok közül választhatják minden
tanév elején, legkésőbb az első tanítási hét utolsó napjáig, vagy szükség esetén tanév
közben.
Amennyiben az érintett diák nem választ segítő párt, ezt a feladatot a gyermekvédelmi
felelős látja el.

A segítő párrendszer a kölcsönös bizalmon alapul és a személyes kötődés, egymás
elfogadása és tisztelete, az őszinteség működteti.
A pár alapvető legfontosabb feladata a gyermek támogatása, életének figyelemmel
kísérése. Fontos a napi kapcsolattartás, hogy a segítő pár ismerje a fiatal életmódját,
élethelyzetét, időbeosztását, aktuális problémáit. Egyszerre lássa őt a jelenben és az
iskolában eltöltött idő távlatában, ismerje jól személyiségét, problémáit és annak változásait.
Mindezt folyamatosan dokumentálja, havonta írásban összefoglalja. Fontos, hogy a segítő az
iskolában elérhető, megtalálható legyen ( a gyermekek ismerjék a ”fogadóóráját”) , így a diák
gondjaival, problémáival akkor is megtalálja, ha „napközben” nem sikerült. A segítő a fiatal
számára biztonságos támaszt és segítséget jelent problémáinak megoldásában.
Visszajelzéseivel segíti a fiatal reális önértékelésének, énképének kialakulását.
A segítő közvetlen munkakapcsolatban van a gyermekvédelmi felelőssel, osztályfőnökkel,
rendszeres konzultációt tart velük.

A segítő pár feladata kettős:
1. Egyrészt intézi a diák tanulmányi és adminisztratív ügyeit: a tanulóval közösen
elkészíti és folyamatosan nyomon követi annak személyre szabott tanulási programját
(tanulási program megtervezése – naprakészen: milyen tantárgyból, tananyagból
szükséges egyéni fejlesztés, felzárkóztatás, a felzárkóztató foglalkozások,
korrepetálások megszervezése az érintett kollégával, figyelemmel kísérése osztályzatok adminisztrálása).
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2. Másrészt minden olyan problémában, ügyben, amiben a gyermek segítséget kér,
próbál vele közösen megoldásokat találni, s támogatja annak megvalósítását. Ezek
közt a problémák között lehetnek szociális, életvezetési nehézségek, mentális, ill.
családi vagy egészségügyi problémák, egyebek. A segítő munka fontos terepe az
egyéni beszélgetés. Ez rendszeres, a gyermek igényétől, állapotától, élethelyzetétől
függően napi, heti. E beszélgetések témája a tanulásszervezési kérdések mellett
minden a tanulót érintő, érdeklő dolog lehet. Ezeken az egyéni beszélgetéseken
elsősorban a gyermek iskolai jelenléte, tanulási programjának helyzete, tanulási
problémái, szociális kapcsolatai, mentális állapota és ezek kapcsán életvezetési,
szociális és egyéb problémái kerülnek szóba, melyekre közösen keresik a
megoldásokat. Lényeges, hogy a gyermek maga találja és fogalmazza meg a számára
eredményes problémamegoldási módokat, hiszen saját gondjait csak ő oldhatja meg. A
pár feladata, hogy segítsen neki a konkrét napi lépések, teendők megfogalmazásában
és bizalmával, türelmével, biztatással, illetve folyamatos visszajelzéssel támogassa
azok megvalósulását. A beszélgetések időről időre visszatérnek e témákra, és közösen
elemzik a változásokat, alakítják ki a továbblépés lehetőségeit. A segítő munka
lényeges eleme, hogy a segítő pár nincs egyedül. Munkájában támogatja a
nevelőtestület.
A segítő pár a gyermekvédelmi felelőssel szoros munkakapcsolatban segíti a
gyermekvédelmi feladatellátást. A gyermekvédelmi felelősnek, osztályfőnöknek
rendszeres időközönként beszámol tevékenységéről, tapasztalatairól.
A gyermekvédelmi felelős naprakészen nyilvántartja az adott tanév segítő párrendszerét:








párok
belépés időpontja
konzultációk időpontja
konzultációk témája (Csak témakörök: szociális, életvezetési nehézségek, mentális, ill.
családi vagy egészségügyi problémák, egyebek.)
szükség esetén intézkedési terv készítése
az intézkedési terv megvalósításának nyomonkövetése
az intézkedési terv megvalósulásának értékelése
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SEGÍTŐ PÁR (gyermekvédelmi felelős nyomonkövető adatlapja) minta
segítő
belépés
támogatott
konzultáció témája
konzultáció
időpontja

Csak témakörök: szociális,
életvezetési
nehézségek,
mentális, ill. családi vagy
egészségügyi problémák,
egyebek.)

intézkedési terv

it. értékelése

Az iskola légköre
Arra törekszünk, hogy diákjaink az iskolában bizalommal és türelemmel teli támogató
légkörben élhessenek. Érezzék, tanáraik bíznak abban, hogy céljaikat meg tudják valósítani, s
ehhez támogatást és türelmet kapnak. Olyan légkör kialakítását és folyamatos biztosítását
tartjuk célunknak, ahol a fiatalok elfogadják saját személyüket, ahol nyílt, hiteles, őszinte
emberi kapcsolatokat (tanár-diák, diák-diák, tanár-tanár), személyes törődést élhetnek meg
mindennapjaikban. A diákok által megfogalmazott célokat (tanulmányi eredmény, az iskola
sikeres elvégzése, strukturált, rendezett életmód, szociális kapcsolatok, egészséges, normális
élet kialakítása) közös célként értelmezzük, s azokat a megoldásokat keressük, amelyek
számukra ehhez a legtöbb segítséget biztosítják.
Ezt a légkört diákok és pedagógusok közösen alakítjuk a mindennapokban.
Legfontosabb része a napi együttlét az iskolában: a közös élet a tanórákon, a
szünetekben; a szabadidő együttes eltöltése; kötetlen, spontán beszélgetések; kulturális
és alkotó tevékenység; kirándulások, sport stb.
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Ez a természetes együttélés a mindennapokban talán a leghatékonyabb segítség a gyerekek
számára, hiszen így könnyebben tudnak elfeledkezni problémáikról, társaikkal, tanáraikkal
való együttlét során észrevétlenül változnak, nyílnak ki, lesznek egyre tevékenyebbek,
apróbb, nagyobb sikereket érnek el, kapcsolataik alakulnak ki. Életteret és lehetőséget kapnak,
megtalálhatják azokat a tevékenységeket, ahol sikeresek, ahol tehetségüket
kibontakoztathatják. Maguk alakíthatják emberi és tárgyi környezetüket. Szembesülnek
mások problémáival, megélhetik azt, hogy gondjaikkal nincsenek egyedül és egymás
segítéséből is sokat meríthetnek. Láthatják, s maguk is megtapasztalhatják az aktív, örömteli,
egészséges, "normális" élet lehetőségét.
E támogató, biztonságos légkör fontos eleme, hogy az iskolában diákok és pedagógusok
közösen alakítják a szabályokat, így mindenki számára elfogadottak és egyértelműek az
elvárások, követelmények, következmények. Az átlátható viszonyok lehetővé teszik, hogy
közös tevékenységeink során a fiatalok korrekt visszajelzést kapjanak magukról, ami
fejleszti a reális önértékelés és énkép kialakulását.
Személyközpontú oktatás
Feladatunk kettős: egyrészt fel kell oldani a gyerekekben lévő szorongást, sikerélményekhez
kell segítenünk a tanulás terén is, másrészt fejleszteni kell tanulási képességeiket. Munkánkat
személyközpontúság és módszertani sokszínűség jellemzi. Igyekszünk mindenben diákhoz
megtalálni a "kulcsot", azt, illetve azokat a módszereket, megközelítéseket, tananyagokat,
amelyek a problémákra megoldást jelenthetnek, amelyek hozzásegítik őket a sikerekhez. A
diákok és tanulási gondjaik mögött meghúzódó problémáik is igen különbözők, nincsenek
mindenkire érvényes, minden diák esetében működő megoldások, ezért nem a rutin, hanem a
kreativitás és a rugalmasság kell, hogy jellemezze munkánkat. Az alkalmazott
tanulásmódszertanok célja, hogy elsajátítsák, illetve fejlesszék a lényegkiemelés technikáját,
fejlődjön szövegértésük, képesek legyenek egy szöveget a megértés után megtanulni és
felidézni, visszamondani, illetve hozzá kapcsolódó feladatokat megoldani. Célunk, hogy
diákjaink megszerezzék az önálló tanulás, és egyáltalán a tanulás örömének képességét.
Egyéni haladási ütem
A tanórákon nem a frontális oktatási forma, hanem a beszélgetés, a differenciált és csoport-,
olykor kooperatív tanulásszervezés jellemző. A diákokat folyamatosan feladatokkal
foglalkoztatjuk, gondolkodásra, kérdések feltevésére, kreativitásra, megnyilvánulásra
inspiráljuk, ez azonban nem számonkérés, hanem a tanulás formája, módja. Fontos, hogy ne
váljanak passzívvá, megtanulják mozgósítani képességeiket, tudásukat, kifejezni magukat. A
beszélgetés, a differenciált, csoport, vagy kooperatív munkaforma lehetővé teszi, hogy
bátrabban megnyilvánuljanak, megnyíljanak egymás előtt. Jó terepe ez a kommunikációs és
vitakészség fejlődésének, egymás megismerésének, elfogadásának.
A tanulmányi sikereket, az önbizalom erősödését segíti az egyéni haladási ütem biztosítása. A
diákok különböző tananyagokból különböző szinteken állhatnak, tanulhatnak, számolhatnak
be. A dolgozatok tartalmi, szerkezeti felépítésénél alapvető szempont a többszintűség, a
szintek pontos százalékos arányainak meghatározása, amiben elvárható szempont, hogy a
minimumkövetelmények
súlyozottan
jelenjenek
meg,
jól
elkülönülve
az
„extrateljesítménytől” aminek értékelésére szintén fontos. (Az értékelés, beszámoltatás rendjét
a Pedagógiai Program tartalmazza.) A diákok a számukra nehezebb tananyagokra több időt
szánhatnak azzal, hogy részt vesznek a differenciált foglalkozásokon, tanulószobai
foglalkozásokon, illetve egyéni konzultációt, korrepetálást kérnek.
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