
Út a középiskolába

Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram

A baksi Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda évek 
óta részt vesz az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram Út a kö-
zépiskolába alprogramjában. Az iskola célja, hogy a szülőkkel 
és diákokkal együttműködve, az összes elérhető információt 
megadva igyekezzen a diákok számára a legmegfelelőbb kö-
zépiskolát megtalálni. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
ösztöndíj támogatása stabil hátteret biztosít a tanulóknak a to-
vábbtanuláshoz való felkészülésben. Az középiskolába vezető 
útról, a mentorok feladatairól és a támogatás hasznosságáról 
Marácziné Faddi Julianna, a program egyik mentora mesélt. 

R.: Mióta vesznek részt az Út a középiskolába programban, hány 
tanulójuk vesz részt?

F.J.: A 2004/2005-ös tanévtől vesz részt iskolánk az Út a közép-
iskolába (általános iskolák 7-8. évfolyamosai számára) meghir-
detett alprogramban. A program célja a rászorultságban élő, 
perifériára szorult családok gyermekei számára nyújtott oktatá-
si támogatás iskolai keretek között. 2011-től Útravaló-MACIKA 
Ösztöndíjprogramként fut tovább. Az intézményben tehát a 
pályázat elindulása óta voltak változó létszámban ösztöndíjas 
tanulók. A kezdetektől fogva ösztönözte a gyerekeket és a 
szülőket a pályázatban való részvétel. Évről-évre egyre érdeklő-
dőbbnek mondható a tanulók hozzáállása és eredményesebb-
nek teljesítménye. 

R.: Hogyan zajlik a tanulók felkészítése?      

F.J.: A mentorok családlátogatással, szaktárgyi korrepetálá-
sokkal, más szaktanárokkal való kapcsolattartással támogatják 
a tanulók tanulmányi munkáját. Folyamatosan figyelemmel 
kísérik a diákok iskolai és iskolán kívüli életét. Állandó kapcso-
latot tartanak fenn a szülőkkel, igyekeznek minden felmerülő 
problémában segíteni. A mentorálás feladata és célja a művelt-
ség megalapozása mellett a továbbtanulásra való felkészítés is. 
Ezen tanév első félévének legfontosabb feladatai a nyolcadikosaink 

számára a megfelelő iskola kiválasztása, és a központi felvéte-
li minél sikeresebb megírása volt. Az iskola kiválasztásában a 
mentorok és diákok külső segítséget is igénybe vettek. Egy pá-
lyaválasztási tanácsadóval való személyes beszélgetés zajlott a 
szülők jelenlétében, iskolalátogatásokon voltak, az érdeklődési 
körükhöz igazítva, valamint ellátogattak egy pályaválasztási 
börzére is Szegeden. 

R.: Mit jelent ez a lehetőség a tanulóknak?

F.J.: Mind a mentorált tanuló, mind a mentortanár ösztön-
díjban részesül. Az Útravaló program lehetőséget biztosít a 
tanuló folyamatos továbbhaladásához, az ösztöndíj elnye-
réséhez a választott középiskolában is. Az anyagi támoga-
tás mindenképpen motiváló erő mindenkinek, aki ebben a 
programban részt vesz. A támogatás lehetőséget ad ezek-
nek a fiataloknak arra, hogy ők is elérhessék céljaikat, valóra 
váltsák álmaikat, hogy esélyük legyen egy jó középiskolában 
továbbtanulni. Volt mentoráltjainkról pedig elmondhatjuk, 
hogy érettségit adó középiskolában folytatták tanulmányai-
kat. Volt köztük, aki a választott középiskolában is elnyerte az 
ösztöndíjat az Út az érettségihez alprogramban. 

További sok sikert kívánunk a programjuk megvalósításához!

További információ: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  |  www.emet.gov.hu  |  utravalo-macika@emet.gov.hu | Tel.: 36-1-795-2700

A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg.


