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PROJEKT BEMUTATÁSA
A Miskolci Egyházmegye (jogelődje a Miskolci Apostoli Exarchátus) 1924.06.10-én alakult, így közel 100
éves múlttal rendelkezik. Az Egyházmegye széleskörű tevékenységet végez, napjainkban az egyik
kiemelkedő feladata a roma lakosság körében végzett pasztoráció (lelki gondozás, lelkészi munka). A
Miskolci Egyházmegye területén a romák többsége hátrányos helyzetű, egészségi állapotuk aggasztó,
társadalmi beilleszkedési nehézségekkel küzdenek, melynek leküzdésében segíteni kell őket. A
romapasztoráció egyik fontos módja az emberi segítségnyújtás, amely fejlődésüket segíti, ezért a Miskolci
Egyházmegye szellemi-lelki segítségnyújtást biztosít a szemléletváltás érdekében, támogatja a
munkahelyteremtést, képzésben óvodától egyetemi szakkollégiumig részt vállal. Az általános képzéshez a
tudatos és vallásos életre nevelés is kapcsolódik. A most induló pályázat a Szent Miklós Görög Katolikus
Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola alsó és felső tagozatos diákjai közül 20 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
indulásával hetente ötször 4 órát lesz nyitva, 3 fő pedagógus, 1 fő mentor, 1 fő szakmai vezető látja el a
fejlesztő munkát, a tanoda működésében segítséget nyújt még: 1 fő tanodasegéd. 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 4 db nyitott tanodai programot és 6 db
tanodán kívüli programot szervezünk majd, melynek keretében tervezünk színház látogatást 3 alkalommal,
táboroztatást 1 alkalommal túrákat, előadók meghívását különböző témákban, családlátogatásokat, szülői
találkozókat, közös rendezvényeket, félévente nyitott tanodai programokat, középfokú oktatási intézmények
látogatását. A Tanoda programba bevonandó tanulók (20 fő) a településen élő hátrányos helyzetű, illetve
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók közül toborozzuk A tanoda
helyszíne: helyi görögkatolikus iskola épületének nagyterme (3826 Rakacaszend, Rózsadomb út 17) amihez
tartozik egy vizesblokk külön fiú és lány mosdóval. A helység felszerelése kielégítő a tanodai foglalkozások
szempontjából, a hiányzó fejlesztéshez szükséges és IKT eszközöket 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.

