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A Bárnai Általános Iskola pályázatot nyert a TÁMOP-3.3.8.B-12, „Közoktatási
intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása a hátrányos helyzetű
kistérségekben” című pályázaton. A konstrukció alapvető célja, hogy az intézmények
alkalmassá váljanak a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, köztük roma gyerekek
eredményes nevelésére-oktatására, olyan tevékenységek biztosítására, amelyek elősegítik a
tanulók iskolai sikerességének javulását, a lemorzsolódások csökkenését, a továbbtanulási
esélyek növelését.
A pályázat végrehajtása során az eddig eltelt időszakban különféle események
valósultak meg.
1. A tanulást segítő tevékenységek:
A tanulók egyéni fejlesztését, az egyéni fejlesztési tervek elkészítését megalapozó
mérések kidolgozása, fejlesztési tervek elkészítése után iskolánkban folyamatosan
zajlik a tanulók egyéni fejlesztése és mentorálása.
2. Óvoda-iskola átmenetet segítő programok:
A leendő óvodások meglátogatták iskolánkat, Márton napi foglalkozás keretében
könnyed ismerkedős órákat töltöttek együtt az első osztályos gyerekekkel.
3. Az alsó és felső tagozat közötti átmenetek kezelését támogató programok:
A 4-5. osztályban minimumszint mérések elvégzésével történt a tanulók alsó
tagozatból felső tagozatba történő átlépésekor jelentkező problémák feltárása a
számolási készség és szövegértés terén.
4. Pályaválasztást és továbbtanulást támogató programok:
7-8. osztályos tanulóink részt vettek a pályaválasztási kiállításon, valamint
meglátogatták az Axamo Ruhaipari Kft., a Bátonyterenye Metall Kft. , és egy faipari
Kft., valamint a helyi pékség üzemét.
Felső tagozatos tanulóink önálló forráskutatással elkészített kiselőadások keretében
többféle szakmával ismerkedtek meg. Ellátogattak a Salgótarjáni Tűzoltóságra, ahol
személyesen is betekinthettek a tűzoltó szakma rejtelmeibe.
5. A szabadidő hasznos eltöltését segítő programok:
• klubnapközi foglalkozások: játékos vetélkedők, bütyköldék, kirándulás,
csapatjátékok, versengések, zumba stb.
• sportklub foglalkozások: vívás, asztaltenisz
• informatika klub foglalkozások

6. Szülő klub:
A szülők részvételével zajló foglalkozások eddigi témái: Gyermek-szülő kapcsolat, a
család és az iskola feladatai, a tanulás tanulása, a család és az iskola szocializációs feladata, a
kamaszkor problémái.
7. Roma kulturális rendezvények:
•

Roma vers és prózamondó est
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