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SAJTÓKÖZLEMÉNY
LEZÁRULT AZ „ÉSZKERÉK
ÉSZKERÉK TANODA”
TANODA CÍMŰ PÁLYÁZAT
A Jászladányii Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány által benyújtott, TÁMOP-5.3.9.C-12-2012TÁMOP
0075 azonosítószámú, „ÉSZKERÉK
ÉSZKERÉK TANODA”
TANODA” című pályázat pozitív elbírálásban részesült. A
pályázat célja: A gyermekek
yermekek felzárkózási esélyeinek növelése,
növelése oktatási
ktatási esélykülönbségeik
csökkentése, az iskolai
skolai lemorzsolódásuk
lemorzsolódás
csökkentése, a továbbtanulási
ovábbtanulási utak megerősítése,
megerősítése
versenyképes
ersenyképes szakképesítés megszerzésének támogatása,
támogatása, hosszabb távon munkaerő-piaci
m
és
társadalmi beilleszkedésük segítése.
segítése A program megvalósítására 29.999.400,-- Ft támogatási összeg
állt rendelkezésre.
A projekt keretében kialakításra került az Észkerék Tanoda Jászladány, Petőfi u. 13. szám alatt, melynek 40
fős tanulói létszáma volt, és folyamatosan nyitva állt a jászladányi, hátrányos helyzetű,
helyzetű gyermekvédelmi
gondoskodásban élő, elsősorban roma gyermekek előtt 2015. február 1 – 2015 október 31. között.
között
A tanodások toborzását 2015. februárjában kezdte a szakmai vezetőből, mentorból, nevelőkből álló stáb,
stáb
melynek során együttműködést alakítottak ki a településünk általános iskoláival, a gyermekjóléti szolgálattal.
A tanodában folyó nevelői munkát az egyéni
egyéni tanulási igényekre reagáló tanulásszervezés, informális tanulási
formák alkalmazása, azok formális oktatáshoz kapcsolása jellemezte. Valamennyi tanodás
tan
tanuló esetében
úgy nevezett bemeneti méréseket végeztünk, melynek során felmértük alapvető anyanyelvi és matematikai
képességeiket, szociális kompetenciáikat, érdeklődési körüket, valamint a mentorunk révén
megismerkedtünk családi életükkel is. A mindennapi
dennapi tanodai program fő gerincét az egyéni igényekre és
szükségletekre reagáló, a személyiségfejlődés egészre ható egyéni, illetve kiscsoportos képességfejlesztő,
tantárgyi felzárkóztató foglalkozások adták,
adták, melyek egyéni fejlesztési terv alapján zajlottak.
zajlot
A mindennapi fejlesztő foglalkozások igen változatos programokkal egészültek ki, rendszeresen szerveztünk
szabadidős foglalkozásokat, tanodán kívüli programokat, kirándulásokat, két egyhetes nyári tábort,
közösségépítő programokat. A projekt során önismereti
önismereti csoportfoglalkozások zajlottak pszichológus
vezetésével, valamint két csoportban gyermekpszichodráma segítette a gyermekek személyiségfejlődését,
aktuális életvezetési nehézségeik rendezését.
Tanodánk mentora folyamatos kapcsolatot tartott a tanodás
tanodás gyermekek családjával, a nyílt napjaink során a
szülők és az érdeklődők betekinthettek mindennapjainkba.
A projekt során összességében közel 70 gyermeket ért el, akik közül 40 fő részesült fejlesztő
foglalkozásokban.
A sikeres megvalósítás érdekében eszközöket szerzett be alapítványunk, számítógépeket, nyomtatót,
projektort, fényképezőgépet, fejlesztő és sporteszközöket, oktatást segítő egyéb eszközöket.
eszközöket
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
Alap támogatásával valósult meg.

