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Egyesületünk 2016-tól tovább folytatja Gyöngyösön a már megkezdett munkáját. A tanoda programot az EFOP3.3.1-15 számú projekt keretében folytatjuk.
Célunk, hogy az elkövetkező két évben – 2018. október 31-ig – 30 fő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeknek, fiatalnak nyújtsunk ingyenes szolgáltatásokat és fejlesztő foglalkozásokat, melyek nehezen
elérhetőek és drágák a szülők számára.
Milyen foglalkozásokon vehet részt a gyermek, fiatal?
- Magyar nyelv és irodalom
- Matematika, kémia, fizika
- Angol, német nyelv kis csoportos (max. 3 fő)
- Számítástechnika
- Szenzomotoros csoportos tréning gyógypedagógus vezetésével (SNI-s, tanulásban akadályozott, diszlexiás,
diszkalkuliás, stb gyerekek számára 7-10 éves korig)
- Biztonságos internet használat
- Tanulástechnikai foglalkozás, tanulás módszertan, szövegértés fejlesztése
- Pályaorientációs foglalkozások
- Iskolaválasztási, továbbtanulási tanácsadás
- Művészetpedagógiai foglalkozások a környezettudatos szemléletmódért
- Pszichológiai tanácsadás a gyermek, fiatal vagy a szülő számára (3-5 alkalomig terjedően)
- Drog-prevenciós foglalkozások
- Önismereti tréning
- Elsősegély tanfolyam
- Kirándulások és táborok (ingyenes programok, 5 alkalommal pl. Balatonon tábor, Erdei iskola, Szalajka völgyben
kirándulás, Fővárosi Állatkert)
- Színházi előadások Budapesten

Milyen lehetőségeket, kedvezményeket kap a család?
- Adományok élelmiszer és ruha formájában
- Szülőakadémia (információk álláskereséshez, családtámogatási rendszerről, stb.)
- Ünnepségek vendéglátással
- Állásbörze, amelyet a tanoda munkatársai szerveznek és munkáltatókat hívnak meg
- Pszichológiai tanácsadás
- Színházlátogatás a gyerekekkel közösen
- Kirándulások a gyerekekkel közösen
- Vidéki tanulók számára a nyári időszakban utazási költségtérítés
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Milyen feltételekkel vehet részt valaki a programban?
- 7-18 év közötti gyermek, fiatal – aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamely Gyöngyös és annak
környékén lévő iskolában
- hátrányos helyzet: sajátos nevelési igény, fogyatékosság, nagycsalád vagy egyszülős család, roma származás
- halmozottan hátrányos helyzet: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, amelyet igazolni
tud
- együttműködik a szerződéskötés folyamatában (részvételhez szükséges igazolások fénymásolatának
rendelkezésre bocsátása, OKM tanulói mérési azonosító rendelkezésre bocsátása, tanuló képességeinek és
ismereteinek felmérése)
- együttműködik a családgondozási folyamatban (rendszeres családlátogatások, a gyermek fejlesztésével
kapcsolatos otthoni teendők megbeszélése)
- garanciát vállal azért, hogy gyermeke rendszeresen látogatja a tanoda foglalkozásait, amelyekből legalább egy
tantárgyi és legalább egy egyéb szabadon választott - több alkalomból álló - képességfejlesztő
foglalkozáson rendszeresen részt vesz
- a szülő/gondviselő szülői értekezleteken, fogadó órákon megjelenik
- a szülő/gondviselő tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételeket tartalmazza a tanulói szerződés, amelynek
súlyos megszegése esetén –beleértve a foglalkozásokról való rendszeres távolmaradást - a tanoda
elbocsátja a tanulót, és a szolgáltatások díjának visszatérítéséra szólítja fel, illetve annak nem teljesítése esetén,
bírósági úton a - tanodát ért - veszteséget behajtja.

Miért érdemes részt venni a programban?
A tanoda drága, magas színvonalú szolgáltatásokat kínál ingyen. Többnyire ezeket a tehetősebb családok
megvásárolják, megfizetik gyermekeiknek, azért, hogy azok a jövőben jobb iskolai eredményeket érjenek el,
könnyebben tudjanak tanulni, jobb iskolába tudjanak felvételt nyerni; majd magasabb végzettséggel, megfelelő
képességekkel jól tudjanak érvényesülni a munka világában. A munkanélküliség egy állandóan létező probléma, amit
el lehet kerülni megfelelő felkészüléssel és ebben a tanoda tud segítséget nyújtani; gyermeknek, fiatalnak és
szülőnek egyaránt.
A tanoda azonban nem csak a tanulás színhelye. Sok család nem tudja megengedni anyagilag a nyaralást, és
szórakozást a gyerekek számára. A tanoda ebben is segítséget nyújt azoknak a családoknak, akiknek gyermekei
rendszeresen részt vesznek a tanodai foglalkozásokon.

Mikor van nyitva a tanoda? Hol van a tanoda?
Szolgáltatásainkat hétköznap délután 5 és este 8 között nyújtjuk, a kirándulások pedig hétvégén, és nyáron
valósulnak meg.
Címünk: 3200 Gyöngyös, Mérges út 13. (A CBA-val azonos épületben, de a CBA mögött, bejárat a házak
felől)

Hogyan lehet jelentkezni? Jelentkezési lappal – postán, e-mailben, illetve az iskolában az osztályfőnökön
keresztül, személyesen pedig előzetes telefonos egyeztetés alapján. Levelezési név, cím: Együttható Egyesület 1046
Budapest, Klauzál utca 4.
E-mail: hataspont.tanoda@gmail.com , Telefon: +36-1-797-2654 /A jelentkezést követően felvesszük Önökkel
a kapcsolatot!/
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