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A lovászpatonai DUCIFE Tanoda működtetése –
ÖSSZEFOGLALÓ
MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAK: 2017.06.01-2018.10.01.
MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS: 18.850.000Ft
Az egyesület a TÁMOP-3.3.9.A-12/2 konstrukció keretében már valósított meg tanoda programot.
Ennek folytatása Lovászpatonán egy olyan komplex szolgáltatás, amelynek keretében:
- a kedvezőtlen szociokulturális helyzetű gyermeknek nyújt segítséget az oktatási felzárkóztatáshoz,
- szociális, közösségépítő, elfogadást segítő, és szakmai rendezvények valósulnak meg.
Tanulástámogatás részeként:
- Bemeneti mérések elvégzése az Oktatási Hivatallal
- A Tanoda épületén belül véleményláda elhelyezése
- A programok után elégedettségi kérdőív kitöltetése
- Az egyéni fejlesztési tervek készítése (3-12-24 hónapra)
- Az egyéni fejlesztési tervek mentén egyéni haladási napló vezetése
- Szövegértési képesség fejlesztése
- Matematikai alapműveletek elsajátításának fejlesztése
- Idegen nyelvi képességek fejlesztése (német)
- IKT kompetenciák fejlesztése
- Kézműves foglalkozások tartása
- Tantárgyi felkészítés
- A szociális kompetencia fejlesztése minden tevékenységünk részeként
- Folyamatos mentorálás
- Kortárs segítés
- Drámapedagógiai foglakozások megtartása
- Ducife tehetségműhely működtetése
- Kimenti mérések végzése.
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A projekt célcsoportjai:
- Elsődleges célcsoport a Tanoda programba bevonásra kerülő 35 gyermek, akiket az együttműködő
partnerek ajánlásai alapján vonunk be.
- Másodlagos célcsoporthoz tartoznak
o a bevonásra kerülő gyerekek családjai,
o a tanodás gyermekek kortárs csoportjai,
o az egyesület már meglévő, és potenciális fiatal önkéntesei is.
A projekt megvalósítása során a szülőknek tartunk:
- havonta fogadóórát
- a negyedéves értékeléseket követően szülői értekezletet
- negyedévente tanácsadást
- negyedévente tájékoztatást.
A projektidőszak alatt az alábbi rendezvényeket bonyolítjuk le:
Rendezvény típusa

Mennyisége

Kulturális és családi nap

1 alkalommal

Továbbtanulási foglalkozás

kéthavonta

Tematikus hét

1 alkalommal

Tájékoztató délután - a középiskolai felvételi
időszakhoz

kapcsolódóan

a

nyílt

napokat

2 alkalommal

megelőzően
Kirándulások

4 alkalommal

Gólyatábor - egy hetes bentlakásos nyári tábor

2 alkalommal

Konferencia a tanoda programban részt vevő
minden együttműködő partnerünk számára
Szupervízió - résztvevő pedagógusok, szakmai
megvalósítók részére

1 alkalommal

havonta
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