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                                             TANODA 

Beszámoló a Tücskök és Bogarak Tanoda tevékenységéről 

 A 2016/2017-es tanév II. félévében az én közbenjárásommal elindítottuk az EFOP-

3.3.1-15-2015-01004-es tanodai projektünk megvalósítását, amely ismét a hátrányos helyzetű 

gyerekek felzárkózását szolgálja. 

 A 2017. február 1-vel beinduló tanodai programunk azt bizonyítja, hogy az ide járó 

gyerekek megkedvelték magát a tanodai létformát, az ottani foglalkozásokat, melyeknek fő 

célja a szövegértési, a matematikai gondolkodás, az idegen nyelvi készségeknek a fejlesztése. 

Emellett nagy gondot fordítunk a kézügyesség fejlesztésére, a tanulók lelki egészségére. 

Ezért ez idáig 2 tanodán belüli, 5 tanodán kívüli programot is szerveztünk, amelybe lehetőség 

szerint más gyerekeket is igyekeztünk bevonni.  

 A tanoda pedagógusai bemeneti mérést végeztek a Szegedi Egyetem E-Dia mérési 

anyagával, készítik a fejlesztési terveket, szervezik a sokszínű programokat. 

Az EFOP-3.3.1-15-2015-01004 Tanoda projekt keretén belül, melynek működtetője a 

„Várunk Alapítvány”, 2017 nyara és ősze sem telt munka és program nélkül. A gyermekek 

számára minden ingyenes volt. 

 2017 nyarán több héten keresztül nyári felügyeletet biztosítottunk a Tanoda 

gyermekeinek. A kézműves tevékenységek, a filmvetítés, a társas játékok, a séták, az udvari 

sportjátékok mellett a Jászberényi Állatkert meglátogatása, fagylaltozás volt a program. A 

tanodai egyszeri étkeztetést a nyár folyamán is biztosítottuk a gyerekeknek. Ezeket a 

foglalkozásokat nemcsak tanodás gyerekek látogathatták. Bármilyen iskolánkba járó 

gyermeket, aki jelentkezett, szívesen láttunk, senkit sem utasítunk vissza. 

 2017 augusztusában pedig 27 tanulónk és 5 felnőtt 4 napos tanodai tábor keretén belül 

vehettek részt kirándulásokon Mezőkövesden, Egerben és Egerszalókon, valamint a Zsóry 

Zsibongóban ismerkedhettek meg 8 tanoda tanulóival, és fürödhettek két napon át a Zsóry 

fürdőben. 
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Szeptember 1-től pedig folytattuk mindennapos tanodai munkánkat a gyerekek társas, 

szociális, idegen nyelvi, szövegértési és matematikai kompetenciáinak fejlesztése érdekében. 

Személyiségfejlődésüket a félév során a következő programok segítségével igyekeztünk még 

fejleszteni: családi sportnap, egészségnap, Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében Ki 

mit tud?,  Roma népismereti, önismereti, pályaorientációs foglalkozások üzemlátogatásokkal 

együtt. 2 alkalommal Jászkiséren családi nap voltunk sok szülővel, testvérrel együtt. 

Mikulásváró, karácsonyi kézműves foglalkozás, karácsonyi táncos ünnepség is volt. 

 A tanodai munka a benne dolgozó pedagógusokra is pozitív hatással van. Szakmailag, 

emberileg is fejlődünk. Műhelymunkában Jászkiséren, továbbképzésen, Szolnokon vehettünk 

részt. 

 Bővítettük, még jobban kiterjesztettük kapcsolatunkat a tanodás gyermekek szüleivel is, 

hiszen számos rendezvényünkre meghívtuk őket is, ahol minden részt vevőt megvendégeltünk, 

a gyermekeket pedig több alkalommal megajándékozunk. 

2018. februárjában tanodai munkánk első évét zártuk. Ezt folytatjuk tovább. 

2018.02.05. Parlamenti látogatás 

2018.02.23. Kóródi Anikó operaénekes rendhagyó ének foglalkozása 

2018.03.28. Családi nap Jászkiséren 

2018.06.06. Ibrány Tanoda Olympia 

Tanodai programjaink, a tanoda működése továbbra is pozitív visszhangot vált ki az oda 

járó tanulók körében. Bár a tanoda fő feladata nem a házi feladat elkészítése, még így is 

nagymértékben besegít a napközisek ellátásában. Gyermekeink szociális kompetenciáinak 

fejlesztését tartjuk a tanoda legfőbb erényének. A nyári időszakban 2018.06.18-tól-2018.07.13-

ig biztosítunk tanulói felügyeletet és hasznos tevékenységeket minden jelentkező diák számára. 

A tanodai tábor az idén is megrendezésre került a Zsóryban 2018.06.28-tól 07.01-ig, 32-en 

élünk ezzel a lehetőséggel. 
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 2018.10.31-el majd a Tanoda projektünk sajnos véget ér. 

2018.09.01-től a foglalkozásainkon kívül elvégeztük a kimeneti méréseket is, amelyek 

egyértelmű előrehaladást mutattak a benne részt vevő tanulóink kompetenciáik fejlődésében. 

 Mind emellett 6 programot is szerveztünk a Mihály napi foglalkozástól kezdve a 

Sportnapon, a Filharmóniai előadáson át az Ökonapig. 

 Jászkiséren Tanoda Olimpiáján, Szolnokon pedig szellemi és ügyességi vetélkedőn 

vettünk részt. Az utóbbin 15 csapatból a 3. helyezést értük el. 

 Összesített mérlegként a két év alatt mintegy 44 programot szerveztünk elsősorban a 

tanodás gyermekeinek számára, de nagyon sok esetben az iskola valamennyi tanulója részesült 

a projekt előnyéből. 

 Szakmai vezetőként a két év alatt a Tanodai program irányítása, működtetése, 

megvalósítása, szervezése, ellenőrzése a dokumentációk elkészítése, kapcsolattartás a 

fenntartókkal és a mentorokkal volt a feladatom. 

 A munkatársaimmal együtt végzett jó munkának köszönhető, hogy a „Várunk 

Alapítvány” anyagi támogatásával, immáron projekten kívül 2018. december 15-ig részlegesen 

működtethetjük Tanodánkat. 

 Hogy továbbra is fennmaradhatunk, azt még nem tudjuk. Ez a későbbiekben állami 

döntés lesz. 

 

Pásztorné Földes Györgyi 

Szakmai vezető 
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