Szeretettel köszöntjük a Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Galamboki Fészek Tanoda
elnevezésű projekt 2. hírlevelének olvasójaként!
A Nap Harmata Alapítvány célja a régió munkaerőpiacának fejlesztése érdekében olyan
tevékenységek folytatása, mely az álláskeresők, a munkaerőpiacon halmozottan hátrányos
helyzetűek, pályakezdő fiatal felnőttek, elsősorban a mezőgazdaság területén történő
munkahelyteremtését, gyakorlatorientált képzését, komplex gondozását vállalja fel, hogy a
felkészítés eredményeként (re)integrálja őket a munka világába, ezzel elősegítve társadalmi
integrációjukat.
Az Alapítvány stratégiai célja, hogy olyan projekteket valósítson meg, mely a helyi társadalmon
belül a család egészét segíti annak érdekében, hogy kikerülhessenek a mélyszegénységből.
Bővebb információt rólunk, programjainkról a www.anapharmata honlapunkon, valamint a
www.facebook.com/napharmata oldalunkon olvashatnak.
A TÁMOP 3.3.9.C-12-2012-011 számú, A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – Tanoda típusú programok támogatása
a Hátrányos Helyzetű kistérségekben elnevezésű program keretében megvalósuló Galamboki Fészek
Tanoda elnevezésű projekt, a megvalósítás 18 hónapja alatt, a Tanodában 30 fő, a Galamboki
Általános Iskola és Óvoda 5.-8. osztályos tanulója került felvételre.
A projekt közvetlen célja, hogy a bevont tanulók iskolai eredményei javuljanak, készségeik és
képességeik fejlődjenek és mind nagyobb számban fejezzék be az általános iskolát, érettségit adó
középiskolában tanuljanak tovább, vagy perspektivikus szakmát szerezzenek.
A tanodai környezet által biztosított nyitott, kirekesztésektől mentes, otthonos, befogadó légkör,
valamint a tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel elősegíti a személyiség szabad
kibontakozását és a készségek, képességek fejlődését, ezáltal növelve a formális iskolai keretekbe
történő integráció esélyét.
A tanodában résztvevő 30 tanuló személyre szabott nevelése, személyiségének fejlesztése kerül
biztosításra, ahol középpontba kerül a tanuló érdeklődése alapján szervezett tehetség
kibontakoztatása. A Tanoda az általános iskolával közösen, szerepet vállal az iskolai lemorzsolódás
mérséklésében, a tanulók problémáinak komplex (tanulmányi, szociális, kulturális és lelki segítség)
kezelésében, bevonva a családot és a környező intézményeket, szervezeteket.
A projekt 2013. június 1-jén kezdődött, 2015. február 1-jével zárul, helyszíne: Galambok, Somogyi
Béla utca 14.
Legutóbbi 2013. decemberi 1. hírlevelünk küldése óta a következő projektelemek kerültek
megvalósításra:
Bemeneti méréshez szükséges felmérő kérdőívek kidolgozásra kerültek az alábbi területekre:
szociális kompetencia, matematika-logika, szövegértés, német, IKT kompetencia.
Órarend az első, második félévre elkészült, leadásra került a közreműködő szervezet részére.
Felzárkóztatás- korrepetálás: 2013. októberre került kiválasztásra projektben résztvevő 30 fő, majd
2014 februártól 2 fővel bővült a Tanodai létszám. Jelenleg várólistán van 2 fő.
2013. október 11 - 2014. január 17. között 158 óra, 2014. január 18 – február 28. között 94 óra került
letanításra.
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Szabadidős tevékenységek megvalósítására minden kedden és csütörtökön délután kerül sor.
Tanulói portfólió elemei a sztenderd alapján elkészültek, az egyéni fejlesztési terv felülvizsgálatára,
értékelésére 2013 decemberében, majd 2014 márciusában került sor.
Családlátogatás: a bevont 32 fő családjánál megtörtént a családlátogatás, a szülőkkel való
kapcsolattartás folyamatos.
Pályaorientációs foglalkozás 7-8. osztályosok részére: a csoportos foglalkozásra 2014. január 27én, valamint február 14-én került sor. A résztvevők a König Hotelben, a Zalai Vákuumtechnikai
Gépgyárban, a Püspök Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nél ismerkedtek meg a különböző
munkakörökkel, valamint a tanodás tanulók szülei ismertették saját munkakörüket.
Nyitott tanodai program megvalósítására 2014. március 8-án Farsangi mulatságon, 2014. április
26-án Húsvéti ünnepség keretében karaoke versenyen vettek részt a tanodás diákok, és családtagjaik.
Tanodán kívüli szabadidős program: 2014. január 18-án keszthelyi kiránduláson, valamint 2014.
április 5-én a kápolnapusztai Bivalyrezervátumi kiránduláson vettek részt a tanodás diákok.
Tájékoztató füzet: a továbbtanulni szándékozóknak a jelentkezési dokumentációt a kiválasztott
középiskolákba december közepéig kell eljuttatni a tanulóknak. Így a tájékoztató füzet a környező
településeken jelen lévő középiskolákban meghirdetett képzéseket, illetve az elérhetőségeket, egyéb
információkat tartalmazza. 2014 januárjában került bővítésre a tájékoztató füzet tartalma a szakmai
koncepcióban rögzített tartalomnak megfelelően.
Tanodai együttműködés: keretében részt vettünk a Dél-Dunántúlon működő tanodák találkozóján
2013. december 12-én Pécsen. 2014. május 10-én Alsónemesapátiban vettünk részt hatékony tanulási
módszerek a tanodai foglalkozásokon elnevezésű szakmai műhelyfoglalkozáson.
Elkészült szabályzatok: Dokumentum, ügyiratkezelési, nyilvántartási szabályzat, Szervezeti és
Működési szabályzat, Házirend, Nevelési-oktatási program.
A projektben történő beszerzések: 6 db személyi számítógép monitorral, szoftverrel, nyomtató,
asztalok székek, számítógépasztalok, porszívó, szekrények, polc, mikrohullámú sütő, fényképezőgép,
csocsóasztal, flipchart tábla, komód, projektor, külső merevlemez, hűtőgép, térelválasztó, diktafon,
TV, hifi torony, gyógyszeres szekrény.
Hírlevelünket a projekt megvalósításának ideje alatt még egy alkalommal olvashatja, amikor terveink
szerint beszámolunk a projektben megvalósított tevékenységekről, elért eredményeinkről.
Ha ismer olyan szervezetet a környezetében, aki örömmel tájékozódna az Alapítvány életéről, a
tanoda projektben végzett tevékenységekről kérem, jelezze felénk szervezet név, e-mail cím
megjelölésével és a továbbiakban részére is eljuttatjuk a hírlevelünket. Amennyiben viszont nem
kíván a későbbiekben rólunk ily módon információt szerezni kérem, hogy a napharmata@gmail.com
e-mail címen jelezze részünkre név, e-mail cím megjelölésével és törölni fogjuk az adatbázisunkból.
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Ha véleménye, észrevétele van felénk a hírlevél tartalmával, megjelenésével kapcsolatban, kérjük
jelezze részünkre e-mailben.
Köszönjük, hogy figyelmével megtisztelt bennünket!
A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány munkatársai
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