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Elfogytak a Mérföldkövek a Bajomi Tanodában

Az Iskolatáska Oktatásfejlesztő Közalapítvány az 
EFOP-3.3.1-16- Hátrányos helyzetű tanulók felzár-
kóztatását elősegítő program megvalósítására, „Tano-
da programok támogatása” című pályázati felhíváson 
európai uniós vissza nem térítendő támogatásban ré-
szesült. 
A projekt címe: Bajomi Tanoda folytatása
A projekt támogatási azonosítója: EFOP-3.3.1-16-
2017-00047
A szerződött támogatás összege: 18 850 000.-Ft
Az elnyert támogatás mértéke: 100%
A megvalósítás helyszíne: Biharnagybajom, Várkert 
35.
A projekt kezdete: 2017. július 01.
A projekt befejezése: 2018. december 31. 

Cél, hogy a bevont tanulók (30 fő) tanulmányi eredmé-
nyei a szaktárgyi fejlesztések eredményeképpen javul-
janak, a tanodából való lemorzsolódás ne haladja meg 
a tíz százalékot, aktív együttműködést alakítsunk ki a 
tanodai partnerekkel, folyamtatos, a tanodai hatékony-
ságot pozitív irányba befolyásoló tapasztalatcsere jöj-
jön létre az együttműködő tanodákkal, a nyitott tanodai 
programokon részt vevő szülők száma növekedjen.
 A bevont 8. osztályos tanulók legalább fele minőségi 
szakképzést nyújtó intézményben tanuljon tovább. 

A programsorozat a tanoda megvalósításában részt 
vevő pedagógusok irányításával az alábbi kulcskom-
petenciák fejlesztését célozta: 
    • Az általános műveltség kulcskompetenciái
    • A társadalmi beilleszkedés és együttélés kulcskom-
petenciái
    • Életvezetési, életpálya-építési kulcskompetenciák.

A tanoda program az alábbi fejlesztő tevékenységek-
ben való részvételre nyújtott lehetőséget heti rendsze-
rességgel: 
    • Szövegértési képesség fejlesztése
    • Matematikai alapműveletek elsajátításának fejlesz-
tése
    • Idegen nyelvi képességek fejlesztése
    • Informatikai kompetenciák fejlesztése
    • Sportolási lehetőségek
    • Önálló tanulási képességek fejlesztése
    • Szociális kompetenciák fejlesztése
    • Önismeret és pozitív jövőkép fejlesztése (dráma-
pedagógia)
    • Továbbtanulással és pályaválasztással kapcsolatos 
ismeretek bővítése
    • Szabadidős foglalkozások, kirándulások és kultu-
rális programokon való részvétel.

    • A Tanoda program keretében a fejlesztő tevékeny-
ségek mellett különböző szabadidős rendezvényeket 
valósítottunk meg. 

Megvalósult nyitott tanodai programok: 
    • Toborzónap, 
    • Hagyományőrző napok, 
    • Egészségnapok,
    • Családi nap,
    • Sportnapok,
    • Szülőklub, 
    • Együttműködő Tanodák fogadása.

Megvalósult tanodán kívüli programok: 
• Pályaválasztás: szerepmodellek bemutatása, 
munkaerőpiaci szereplőkkel szervezett programok, is-
kolalátogatás.
• Kirándulások (Szarvas, Debrecen, Nyíregyháza) 
• Nyári tábor (Balatongyörök)

A projekt során együttműködtünk az Oktatási Hiva-
tal „Esélyteremtés a köznevelésben” című projekttel, 
amely keretében Tanoda tanácsadó segítette a mun-
kánkat.
Szakmai képzéseket biztosítottak a mentorok és a pro-
jektmenedzsment számára. 
A kapott támogatásból megvalósult a gyerekek napi 
egyszeri étkeztetése is (tízórai vagy uzsonna). 
Vásároltunk íróeszközöket, könyveket, játékokat, 
tabletet, CD-lejátszót, fénymásolót is. 
Összegségében elmondhatjuk, hogy a projekt során 
megvalósult programok 30 résztvevő gyermek iskolai 
sikerét segítette elő. 

A III. Mérföldkő feladatit elvégezve december 31-én 
bezárja „kapuit”   a Bajomi Tanoda. 

„A Tanodába járó gyerekek maguk is felfedezők, az 
élet felfedezői és a tanoda lehet az iránytű, mellyel 
útba igazítjuk őket.” 

B.Csákné dr. Faják Ilona 
az alapítvány elnöke 

Joóné Nemes Gabriella                     Zagyva Lászlóné 
projektmenedzser    szakmai vezető
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