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A Példakép Program előzményei 

A sellyei járásban magas a hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 
A Végtelen Lehetőség projekt elsősorban a családokat 
(szülőket, gyermekeket) segíti különböző szolgáltatásokkal, 
közösségi programokkal       IFI KLUB 
 az IFI klub során kiderült:  
alacsony továbbtanulási arányok vannak, 
motiváció hiány,  
kevés információval rendelkeznek a jövőbeli lehetőségeket 
illetően,  
kizárólag a szakiskolai képzés jelenti a továbbtanulást 

 
Megoldáskeresés: különböző klubok és programok indítása 



A KEZDETEK (2018): IFI KLUB 
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A Példakép Program célja:  

Mintaadók/példaképek bemutatása – IDENTITÁS ERŐSÍTÉS 

Tanulási motiváció növelése 

Pályaorientáció – indirekt formában 

A Példakép Program célcsoportja: 

Kezdetekben: a Katolikus Karitász Jelenlét Pontjának szolgáltatásait 

igénybevevő tanulók, a település – Téseny – gyermekei, fiataljai 

Később: a sellyei járásban lévő köznevelési intézmények tanulói 

Jövő: A sellyei – hátrányos helyzetű – járásban élő és tanuló gyermekek, 

fiatalok 

 

  A Példakép Program célja, célcsoportja 



A Példakép Program megvalósítása, tartalma 

 
 
 
 
Lépések: 
Kapcsolatfelvétel az oktatási 
intézményekkel, iskolákkal – 
igényfelmérés, együttműködés 
kialakítása 
Példaképek felkutatása, információ 
gyűjtés 
Szervezés 
Megvalósítás – tapasztalatok 

 
 
 



 
 
 
Sárközi Attila – romológus, kickbox világbajnok 
Orsós Renáta – szakmai titkár 
Óvári Károly – pedagógiai asszisztens 
Nemes János – szociálismunkás 
Király Márk – színész, rendező 
Orsós Zsuzsanna – biológus, egyetemi adjunktus, Pécsi 
Tudományegyetem, MTA ösztöndíjas 
Kalányos Terézia – Biblia fordító, mesekönyv író 
Csonka Imre – csontkovács, fizioterapeuta, kickbox bajnok 
Orsós Krisztián –Stádium díj nyertese, szakács, pincér, 
üzletvezető 
 
 
 

 

 

A Példakép Program meghívott előadói 



- szükségletre, igényre 
reflektálni – Ki legyen az előadó?  
- COVID-19 járványügyi időszak 
– szervezési és finanszírozási 
problémák 
  
 

NEHÉZSÉGEK, AKADÁLYOK, DILEMMÁK 



EREDMÉNYEK 

-9 alkalommal tudtuk 
megvalósítani. 
-Három alkalommal ért el 70-75 
gyermeket és 6 alkalommal 8-10 
gyermeket. 
-Az intézményekkel az 
együttműködések száma 5 
alkalom + a digitális tanulás 
 



Jövőkép – tervezés – folytatás 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Szeptembertől szeretnénk 
folytatni. 
 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


