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ÚJABB ESÉLYEGYENLŐSÉGI ALAPÚ
FEJLESZTÉSEK VALÓSULTAK MEG SZENDRŐBEN
A szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola tovább folytatja azoka t a prog ramokat, amelyek segítik a hátrányos és
halmozottan hátrányos hely zetű gyermekek felzárkóztatását a településen. Az intézmény még 2013-ban indította a
projektet, amelyhez az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program k eretében nyert 30 000
000 Ft vissza nem t érítendő európai uniós támogatást az „Esélyegy enlőségi alapú fejlesztések megvalósítása a
szendrői Apáczai Csere János Általános Iskolában” című TÁMOP-3.3.8.B-12-2012-0111 azonosító számú pályázati
program k eretében.
A projekt fő célk itűzése a hátrányos helyzetű diákok esélyeinek javítása, k épességeik figyelembe vételével a
fejlesztésük, integrálásuk a társadalomba. Az iskolának k iemelt szerepe van ezen hátrányos helyzetű
gyermekek nevelésében, hiszen csak innen biztosított számukra a f ejlődés, hogy sik eresek legyenek. A
projekt illeszkedik a pedagógiai programhoz, segíti az integrált oktatás megvalósulását, a szocializációt, a
folyamatos k apcsolattartást a szülőkk el, és a teljes személyiség fejlesztésére törek szik .
A pedagógusok a projekt időtartama alatt folyamatos továbbképzéseken vesznek részt, és különböző tréningek során
sajátítják el azokat a technikákat, a melyek alkalmassá teszik őket a hátrányos h elyzetű gyerekek eredményes
fejlesztésére. Ezek segítségével a lemaradások kezelésére szolgáló egyéni fejlesztési terveket alakítanak ki és
alkalmaznak a hátrányos helyzetű gyerekek oktatásában, nev elésében.
Az iskola ak tív együttműk ödést alakított k i több szervezettel, k öztük a roma nemzetiségi önk ormányzattal, a
és a védőnői szolgálattal. Ezen partnerek segítségével számos k özös szak mai programot valósítanak meg a
projekt időtartama alatt.
A programban résztvevő diákok továbbra is részt vesznek a rendszeres drámapedagógiai, k ézműves,
háztartástan és logikai táblajáték szakk örök ön, amelyek növelik a továbbtanulási esélyeik et.

A folyamatosan megvalósuló programoknak köszönhetően egy re kevesebb gyermek marad ki az iskolai okta tásból,
amely hozzájárulhat a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásához, ezáltal a térség iskolázottsági szintjének
javulásához és a társadalmi különbségek csökkentéséhez.

