Sikeresen zárult a „Délutáni tanoda projekt működtetése a kaposfői mikrotérségben” című projekt.

A Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány a TÁMOP-3.3.9. C-12 pályázati konstrukció keretében 2014.07.01 – 2015.10.31.
között „Délutáni tanoda projekt működtetése a kaposfői mikrotérségben” címmel és a TÁMOP-3.3.9.C-12-2012-0140
pályázati azonosító szám alatt valósította meg összesen 30 millió Ft támogatású programját.
A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.
A projekt során a halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók felzárkóztatási esélyeiket növelő, az oktatási
esélykülönbségek és az iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések - tanoda típusú program - valósultak meg.
A Kaposfői Tanoda általános célja a cigány fiatalok szocio-kulturális másságából adódó esélykülönbségeinek csökkentése a
tanulás és a társadalmi érvényesülés területén. Szakmai programukban legnagyobb hangsúlyt a gyermekek
személyiségének, tanulási készségeinek, szociális kompetenciáinak fejlesztésére, az önsegítés kialakulásának ösztönzésére,
a lemorzsolódás csökkentésére fektetik.
A Tanoda célrendszere a tanulássegítés, tehetség és képességkibontakoztatás, a személyiségfejlesztés, tartalmas szabadidős
tevékenységek, a szociális hátrányok enyhítése, a közösségfejlesztés. Célcsoportja egyrészt az általános iskola felső
tagozatos, hátrányos -, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulói, másrészt a középiskolai tanulmányokat folytató
gyermekek, a tanodások családjai, szülei, osztálytársai, helyi kortársai.
A projekt során megvalósult délutáni programok a 30 résztvevő gyermek iskolai sikerét segítették elő, megpróbálták
számukra azokat a lehetőséget nyújtani, melyek fejlesztik képességeiket, személyiségüket.
Tehetség és képességkibontakoztatás céljából tanulást segítő egyéni és mikro-csoportos foglalkozások, egyéni fejlesztő
foglalkozások, kézműves és kreatív foglalkozások, barkács szakkör, önkifejező klubok, jeles napok – vetélkedők valósultak
meg. Személyiségfejlesztés és szabadidő hasznos eltöltése céljából Film-klubokat, Sport-köri foglalkozásokat, Mozilátogatásokat, Szabadtéri koncert-látogatást, Városismereti vetélkedőt, Faluismereti vetélkedőt, Adventi játszóházat
tartottak. Közösségfejlesztés céljából csoportos közösségépítő programokat szerveztek – Jeles napok és ünnepek, egyházi
ünnepek, Családos napok, Gyermeknapi program, Sportbajnokság, Cigány Ifjúsági Találkozók, Éjszakai és nappali
gyalogtúrák, Tanulmányi kirándulás Orfűn – Barlangtúra, Alsószentmártoni búcsú, Máriapócsi búcsú, Nyári tábor – ezen
belül kirándulás a Mecsextrém parkba, és a Bikali élménybirtokra.
Prevenciós célú egészségügyi-, életviteli- és mentálhigiénés előadásaik célja gyermekek és fiatalok problémáinak időben
történő felismerése, illetve az adekvát segítségnyújtás.
A továbbtanulás elősegítése érdekében Pályaorientációs és továbbtanulásra felkészítő programokat tartottak,
megszervezték középiskolai nyílt napok és intézmények látogatását.
Az alapítványról és munkájáról bővebb információt a www.szenterzsebetalapitvany. hu oldalon olvashatnak.
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