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PROJEKT BEMUTATÁSA 

 

A roma etnikumhoz tartozók az átlagnépességnél jóval hátrányosabb helyzetben vannak. Hátrányuk 
folyamatosan nőtt. Ennek egyik fő oka, hogy a romák közül az átlagosnál sokkal kevesebben rendelkeznek 
kereső foglalkozással, s a 90-es évektől közülük vesztették el legtöbben munkahelyüket. A most induló 
pályázat közvetlen célja, hogy a tanodánkba járó gyermekek szeressenek tanodába járni, magukénak 
érezzék az intézményt, értsék és elfogadják a közösen felállított célokat, szabályokat, munkatervet. Távlati 
célunk, hogy a diákjaink felnőtt korukban a munkaerőpiac aktív szereplői, a társadalom elfogadott tagjai 
legyenek, akik képesek világos értékek mentén rövidebb és hosszabb távú célokat megvalósítani. 
A most induló pályázat a helyi általános iskola alsó és felső tagozatos diákjai közül 30 tanuló részvételével 
fog megvalósulni. A viszonylag alacsony létszám a differenciált, célirányos fejlesztés lehetőségét alapozza 
meg. A program során a résztvevő tanulók problémalapú, komplex tevékenységsort végeznek, amely 
jellemzően valamilyen produktum elérését célozza és szorosan kapcsolódik a mindennapi élethez. A tanoda 
módszertana: 

 Hit- és erkölcstan 

 Művészetpedagógiai foglalkozások (különböző technikák megismerése, fafaragás) 

 Sportfoglalkozások 

 Tanulás módszertan 

 Társasjáték – pedagógiai foglalkozások 

 IKT foglalkozások 

 Drámapedagógiai eszköztár 

 Zenepedagógiai módszerek (gitár oktatás) 

A projekt során Egyéni fejlesztési irányok lehetnek: szövegértés, matematikai, logikai fejlesztés, szociális 
kompetenciák, önálló tanulási technikák elsajátítása, IKT (Információs és Kommunikációs Technológia) 
kompetenciák, tehetséggondozás, a tanoda programban résztvevő tanulók mentorálása. A tanoda minden 
tanítási napon 15-18 óra között lesz nyitva, 1 fő tanodavezető (szakmai vezető), 1 fő tanodai pedagógus 
vezeti a fejlesztő tevékenységet, megvalósításban további oktatók és segítők fognak közreműködni a maguk 
területén. Ügyelünk arra, hogy véletlenül sem taníthat vagy foglalkozhat olyan pedagógus, mentor vagy 
fejlesztő egy diákkal, aki bármelyik nap is a normál iskolai tanulmányok során oktatja. A 24 hónap alatt 8 
kirándulást, 4 db nyitott tanodai programot fogunk megszervezni, ezen kívül 5 fő pedagógus szakmai 
képzése is megvalósul. A Tanoda programba bevonandó tanulókat (30 fő) a településen élő hátrányos 
helyzetű, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók közül 
toborozzuk A tanoda helyszíne: Sajópetri, Petőfi S. u. 32 alatt lévő önálló épület. A helység felszerelése 
kielégítő a tanodai foglalkozások szempontjából, a hiányzó fejlesztéshez szükséges és IKT eszközöket, 
valamint bútorzatot a projekt keretén belül szerezzük be.  
A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, 
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg. 
 


