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„SZÜLŐ-SULI A SZIRÁKI ÉS A
TISZAPÜSPÖKI ISKOLÁKBAN”

KÖZLEMÉNY EFOP-3.11.1-17-2017-00002 projekt
Az Országos Roma Önkormányzat a pályázat megvalósítására 2 intézményt kért fel: a Teleki József
Általános Iskola és Szakközépiskola Szirák és a Tiszapüspöki Általános Iskola vesz részt a
megvalósításban.
A projekt azonosító száma: EFOP-3.11.1-17-2017-00002
A projekt címe: „SZÜLŐ-SULI A SZIRÁKI ÉS A TISZAPÜSPÖKI ISKOLÁKBAN”
A projekt megvalósításának időszaka: 2018.02.01. – 2020.10.29.
Támogatási összeg: 67 414 952.-Ft, mely 100%-ban Uniós forrásból valósul meg.
A korai iskola elhagyással veszélyeztetett tanulók és családjaik az esetek döntő többségében
különösen nehéz háttérrel rendelkeznek, nagyon sérülékenyek, így gyakran az életvezetéshez, a
társadalomba illeszkedéshez is szükségük van támogatásra.
A pályázat kertében az alábbi intézkedések megvalósítására kerül sor:
•
a lemorzsolódás visszaszorítására alkalmas, egyéni tanulási utakat támogató módszerek
kialakítása és alkalmazása, melyet az iskolai teamek dolgoznak ki eddigi tapasztalataik és jövőbeni
terveik alapján
•
az egyéni fejlesztést és az előrehaladást segítő családi környezet támogatása központi helyet
foglal el a programban
•
szülők, nagyszülők számára elérhető, a gyermekek tanulmányi előrehaladását és a korai
iskolaelhagyás visszaszorítását támogató, a tanulás tanulásának, a tantárgyi követelmények
ismeretének, a tudományos magyarázatok értelmezési képességének, az egészségtudatosság és
betegségmegelőzés alapinformációinak elsajátítását célzó programok
•
életvezetési ismeretek, beilleszkedést segítő programok a tanulók és családjuk számára
egyaránt
A program megvalósításába inaktív, nyugdíjas pedagógusok és pedagógusjelöltek bevonására is sor
kerül.
A tanulók segítésére mentorok megbízására kerül sor a programban. A mentorok egyik legfontosabb
feladata a tanulás segítése, támogatása, hatékony tanulási technikák fejlesztése. Ennek keretei
lehetnek: iskolaidőn túli, egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében, szülők bevonásával, egyéb
tanórán kívüli programok szervezése.
A program megvalósításával a két intézmény törekszik hozzájárulni a korai iskolaelhagyás
csökkentéséhez, a minőségi oktatáshoz való széles körű hozzáférés biztosításához és a köznevelés
hátránykompenzációs képességének erősítéséhez .
Az intézmények által kidolgozott programok, módszertani fejlesztések tartalmát, megvalósítási
lehetőségeit a környező települések iskoláinak is átadják.

