Szeretettel köszöntjük a Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Galamboki Fészek Tanoda
elnevezésű projekt 3. 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 2014. májusi, II. hírlevelünk küldése óta a következő projektelemek kerültek
megvalósításra:
Pályaorientációs foglalkozásra került sor május 26-án, ahol a résztvevő 7-8. osztályos tanulók
szakmabemutató filmek segítségével megismerhették a Zala megyei hiányszakmák közül azokat,
amelyek érdekelték őket. Június 11-én a nyári táborokhoz kapcsolódó szakmák megismerése volt a
cél. November 19-én a Zalakarosi Hotel Vénusz és Aphroditét látogatták meg a tanulók, ahol a
vendéglátóipari szakmákat ismerhették meg. November 20-án került sor Nagykanizsán a
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pályaválasztási kiállítás megtekintésére.
Négy nyári tábor július 7 és augusztus 1 között került megrendezésre, táboronként 15 fő
részvételével. Elkészült a táborok életét bemutató Galamboki Fészek Lap is.
Szabadidős tevékenységek megvalósítására minden kedden és csütörtökön délután kerül sor.
Tantárgyi felzárkóztatásra hétfőn, szerdán és pénteken kerül sor. 2014. május 23 – január 30. között
532 óra kerül letanításra.
Családlátogatás: a bevont 40 fő családjánál megtörtént a családlátogatás, a szülőkkel való
kapcsolattartás folyamatos.
Álláskeresési technikák tréninget szerettünk volna szervezni két alkalommal 3-3 napban a tanodás
tanulók szülei számára, mely többszöri meghirdetése ellenére nem jelentkezett elegendő számú
résztvevő. Ezért helyette a nyári táborokban nagy népszerűségnek örvendő Háztartási klubot
szerveztük meg hat alkalommal a tanodások számára.
Háztartási klub foglalkozást szerveztünk 2014. szeptember 20-án és november 29-én, ahol
kókuszgolyót, október 4-én és december 13-án gofrit készítettünk. Január 17-én palacsintát
készítettünk, az utolsó alkalomra január 30-án fog sor kerülni.
Nyitott tanodai program megvalósítására 2014. szeptember 13-án került sor, vers és prózamondó
napon vettek részt a tanodás diákok és családtagjaik. December 13-án került sor az utolsó program
megvalósítására, melyen a résztvevők karácsonyi programon vettek részt.
Tanodán kívüli szabadidős program: 2014. szeptember 27-én Zalaváron voltak, október 18-án
Mesztegnyői kisvasúti kiránduláson és november 15-én a gyenesdiási Kalandparkba mentek
kirándulni a tanodás diákok.
Tanodai együttműködésre került sor június 18-án Galambokon, ahol a résztvevők a drámatábor
utolsó napját kísérhették figyelemmel. November 28-án Pécsen vettünk részt egy tanodás találkozón,
ahol a projektek megvalósításának tapasztalatai kerültek megbeszélésre.
Hospitálásra került sor a Galamboki Általános Iskolában. A hospitáláson a tanoda mentora vett részt.
Augusztusban hat tanodás diák készült tanári segítséggel a pótvizsgára. A vizsgák egy fő kivételével
mindenkinek sikerültek. Az augusztusi felkészítőn azok a tanulók is részt vehettek, akik javítani
szerettek volna eredményükön, frissíteni szerették volna tudásukat.
Utánkövetés kezdődött a 2013/14 iskolai tanév befejezése után annak az 5 tanulónak, akik befejezték
az általános iskolai tanulmányaikat és a továbbiakban nem lesznek tanodások.
Új tanodás tanulók felvételére került sor 2014. szeptember 5-én. A 36 jelentkezőből 30 fő került
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kiválasztásra. Közülük 9 fő új tanodás tanuló. Velük a bemeneti mérés elkészült.
Támogatási szerződés módosításra került sor, mert az egyik indikátor nem tudott teljesülni. Az
érettségit adó középfokú oktatási intézményben továbbtanuló végzős tanodások vállalt száma 8 fő
volt, de csak 5 fő 8. osztályos került be a tanodába a 2014/2015. tanévben. Kértük az indikátor 5 főre
módosítását a közreműködő szervezettől.
Új együttműködési megállapodás megkötésére került sor a Dr. Mező Ferenc - Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskolával, Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ
Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karral.
A beszerzések megvalósításra kerültek.
2015. január 23-24-25-én szervezetfejlesztést szervezünk a szakmai megvalósítók részére.
Tanodai jó gyakorlatok összeállítására kerül sor januárban.
Filmklub került megvalósításra a tanulók számára 14 héten keresztül heti két alkalommal 2014.
október és 2015. január között.
Személyiségfejlesztő csoportfoglalkozásra került sor 14 alkalommal 2014. október és 2015. január
között.
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.
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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