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Köszöntő

Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat (5000 Szolnok, Baross u. 56) Széchenyi Tanoda programjának 
ingyenes félévente megjelenő kiadványa. A kiadásért felel az MKSZ elnöke: Dr Molnár Beáta

Szerkesztő: fodor Andrea Tördelte: Molnár Istvánné

Kedves olvasó! Nagy öröm 
számomra, hogy beszámolha-
tunk Önnek tanodai munkánk-
ról. A Széchenyi Tanoda 2013. 
évtől kezdte szárnyát bontogat-
ni. A volt és jelenlegi kollégákkal, 
a gyerekekkel és szüleikkel át-
élhettünk sok örömteli és meg-
hitt pillanatokat, de előfordul-
tak küzdelmesebb napok is.. So-
kat gondolkodtunk, hogy a ren-
geteg tanodás élményből, me-

lyeket válasszuk ki, hogy Ön, mint olvasó – akár csak egy rö-
vid időre is – részese legyen annak, milyen „tanodásnak” len-
ni. Bízok benne, hogy a gyerekek írásaiból betekinthetnek ta-
nodánk mindennapjaiba.

  Fodor Andrea
 szakmai vezető

Európai Szociális
Alap



SZÉCHENYI TANODA – SZOLNOK EFOP 3.3.1-16-2017-00014  
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROGRAM BEMUTATÁSA

célok és célcsoportok

A Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szol-
gálat civil szervezet által működtetett, helyi sa-
játosságokra, a gyermek és a fiatalok önkéntes 
részvételére és egyéni szükségleteire építő inno-
vatív szemléletű hátránykompenzáló kezdemé-
nyezés. olyan komplex szolgáltatást nyújt, melyet 
a társadalmi perifériára szoruló gyermekek és fia-
talok korlátozottan vagy egyáltalán nem érnek el. 

A Tanoda program alapvető célja: a résztvevő 
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyze-
tű tanulók körében a végzettség nélküli iskolael-
hagyás csökkentése, a képzettségi szint növelé-
se és az iskolai sikeresség előmozdítása, a minő-
ségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférésének 
elősegítése. 

A Tanoda az iskolai utáni időszakban kínál olyan lehetőségeket a célcsoport számára, amellyel hoz-
zájárul a tanulók iskolai eredményességéhez, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez. 

Cél a komplex kompetencia- és személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, készségfejlesztő, pályaori-
entációt támogató programok, foglalkozások megvalósítása, fejlesztése. A hátrányos helyzetű tanulók 
életpálya –építése nem formális, informális keretek között, a tanulói és a helyi szükségletekre reagál-
va, felzárkózási esélyeinek növelése képességeik kibontakoztatása tanoda fejlesztések révén. A tanu-
lók támogatása a középfokú tanulmányaik sikeressége, végzettségi szintjük emelése érdekében. fel-
adat a létrejött jó gyakorlatok terjesztése, a tanulók iskolai eredményességének növelése, a végzett-
ség nélküli iskolaelhagyás csökkentése.

A tanoda kiemelt célja, hogy pedagógiai eszközrendszerével hozzájáruljon a társadalmi leszakadás 
megakadályozásához és a társadalmi integrációhoz. A tanoda feltételrendszerével olyan helyzetet te-
remt, mely érvényesíti az igazságosság és szolidaritás értékeit, valamint fókuszba helyezi az egyenlő 
bánásmód és a méltányosság alapelveit.

A tanodai környezet által biztosított nyitott, kirekesztésektől mentes, befogadó légkör, valamint a 
tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel elősegíti a személyiség szabad kibontakozását és a kész-
ségfejlesztést, ezáltal növelve a formális iskolai keretekbe történő integrálódás esélyét. Tanodánk a 
résztvevő tanulók személyes helyzetére szabott nevelést, személyiségük fejlesztését biztosít, ahol le-
hetőség van a képességeik és érdeklődésük alapján szervezett tehetségkibontakoztatásra.

Elsődleges célcsoportba azok a hátrányos helyzetű, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő tanulók (általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói valamint középfokú iskola 
tanulói) tartoznak, akik szociokulturális szempontból kedvezőtlen helyzetűek, ezért jelenlegi helyze-
tüket az iskolai sikertelenség, jövőbeli életüket a kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzet és a társadalmi 
perifériára szorulás veszélye fenyegeti.

A Tanoda másodlagos célcsoportját e gyermekek és fiatalok családjai, másrészt a nem hátrányos 
helyzetű kortárscsoportok képezik. Előbbi csoport bevonásának oka, hogy a tanodai célkitűzések 
megvalósításában a család együttműködése növeli a siker esélyét, lehetőség szerint fejlesztő és moti-
váló hatást fejt ki a szülők és a testvérek irányába is. 



Gongolatok a tanodáról
Tanodásaink írták

Harmadik osztályos korom óta járok a tanodába. 
Itt minden tanév elején “dolgozatot” írunk, matema-
tikából, magyarból és abból az idegen nyelvből amit 
tanulunk. Én mindig izgulok, hogy milyen lesz meg 
tudom-e majd oldani a feladatokat. A tanárok pró-
bálnak megnyugtatni, hogy ezt nem osztályozzák, 
hogy nem baj ha hibázom. 

Anikó néni mondta, hogy ezekhez az eredmé-
nyekhez kell majd fejlődnünk. Ne “féljünk” csak tölt-
sük ki ahogy legjobban tudjuk.

Az idei nekem nehéz volt, de igyekeztem hogy jól 
tudjam megoldani.

Kollár Dzsenifer 7.o

A  tanáraink azt kérték, hogy  készítsünk egy be-
mutatót a környezetvédelemről. De mi is a környe-
zetvédelem? 

Kértem, hogy segtsenek elkezdeni mert nem tud-
tam, de beszélgettünk róla és így már könyebb volt.
Én csak kis dolgokra gondoltam. például, hogy nem 
dobom el a szemetet, hogy otthon szétválogatjuk a 
papírt a műanyag palackot és külön kukába dobjuk. A 
csomagoló papírokat, szatyrokat és dobozokat meg-
próbáljuk újra felhasználni. Csinálunk belőle diszeket, 
játékokat. Sok apró dologgal tudjuk védeni a környe-
zetet. 

Vigyázzunk rá!
Diós Eszter 6.o

Második éve járok a tanodába és nagyon szeretek 
itt lenni. Szeretem a tanáraimat mert segítenek meg-
csinálni a házi feladatot és felkészítenek a felmérőkre. 

Jó barátságba vagyok a társaimmal, sokat játszunk, 
beszélgetünk és néha rosszalkodunk is együtt. 

A tanodában a tanuláson kívül sok mindent csiná-
lunk. Készítünk díszeket a falakra, pl. virágokat, an-
gyalkákat, sündisznót. Elvisznek minket kirándul-
ni, programokra ahol fel is lépünk. Volt egy játszó-
tér  megnyitó ahol a tanodások egy táncot adtak elő 
és egy másik is ahová tánccal és egy verssel is készül-
tünk. Ezeken a rendezvényeken nagyon jól érzem ma-
gam, mert együtt vagyok a többiekkel és a családom-
mal is.

Virág Enikő 5.o.

A tanodában sokmindennel foglalkozunk. Nem 
csak tanulunk. A felnőttek ugyan mindig azt mond-
ják első a tanulás a házi feladat a verstanulás, a ma-
tekházi, de azért megengedik, hogy számítógépez-
zünk kicsit.  próbálják megmutatni, hogy a játékon és 
a facebookon kívül a számítógép mi mindenre jó még. 
Tanulunk informatikát, de az iskolában inkább elméle-
tet. A tanodában lehetőség van kipróbálni olyan prog-
ramokat amikkel gyakorolhatunk, vagy fényképeket 
szerkeszthetünk.Néha kipróbáljuk azt is, hogy tud-
juk-e kezelni a programokat, tudunk-e például be-
mutatót csinálni. Legutóbb ez volt a feladat és úgy 
gondolom sikerült megoldanom.

Varga Lilla 7.o



Gyerekek mondták
- Miért jó tanodásnak lenni?

...mert sokat 
tanulhatunk és 

fejlődünk!
Dzseni

...mert jó a társaság
Móni

...mert okosabb  leszek
Milán

Szeretek ide 
járni mert tudok 
zenét hallgatni!

Adrián

...mert itt 
vannak a 
haverok!

Béci

...mert szeretem 
itt az embereket!

Lilla

...mert szeretem 
Anikó nénit!

Kitti

...mert jók a 
foglalkozások!

Virág
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