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Új mérési rendszer a tanodákban

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

Európai Szociális
Alap

Az európai uniós támogatással indított, Efop- és VEKop-pályázatokból 
finanszírozott tanodák hatékonyságának segítése érdekében a tanodás 
tanulók a pályázati kiírásnak megfelelően külsőleg megszervezett méré-
sekben vehetnek részt. A méréseket az oktatási Hivatal és a Szegedi Tu-
dományegyetem oktatáselméleti Kutatócsoportja koordinálja. A tano-
dákban lebonyolított online mérések az eDia platformon keresztül tör-
ténnek. 

A tanoda az otthonról hozott hátrányokat kívánja csökkenteni, célul 
tűzve ki az iskolai motiváció növelését, a lemorzsolódás mérséklését. A 
megvalósítás során együttműködünk az oktatási Hivatal által működte-
tett Efop-3.1.7-kiemelt projekttel, mely értelmében a szakmai tanács-
adás mellett az új mérési rendszerben való eligazodáshoz is segítséget 
kapunk.

Mitől új a mérési rendszer? – alapvető változás, hogy digitalizált fel-
adatlapokat kell a tanodásoknak – évfolyamonként egy úgynevezett eDia 
online felületen adnak számot tudásukról matematika, olvasás, tanulási 
motiváció, szociális kompetencia, tanulásmódszertan (innentől: tanulá-
si stratégiák). E területek mérésére a megfelelő tesztek és kérdőívek ren-
delkezésre állnak az eDia rendszerében. A tanulásmódszertan (tanulási 
stratégiák) kivételével az eDia a tanodák teljes célcsoportjának mérésére 
alkalmas az említett területeken, ugyanakkor a mérések során az életkori 
sajátosságok miatt nem használhatók ugyanazok a tesztek és kérdőívek. 
Az alábbi táblázat az életkori különbségek figyelembevételével kialakított 
mérőeszközök fontosabb jellemzőit foglalja össze 
a kitöltés ajánlott sorrendjében. A má-
sik újdonság, hogy tanodás diák 
csak az iskolákban alkalma-
zott mérési azonosítójá-
val tud belépni a felü-
letre. Azzal a kód-
dal, amivel az or-
szágos kom-
petenciamé-
résekben is 
részt vesz. 
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 tevékenységek
A Tanodánk olyan szolgál-

tatásokat biztosít, melyekhez 
szociokulturális helyzetük miatt 
nem juthatnak hozzá a célcsoport 
tagjai. Nemcsak oktatási szolgál-
tatás, hanem életpálya építés, in-
tegrált társadalmi tapasztalatok 
megszerzése, szabadidős progra-
mok, tanulástámogatás, szociá-
lis hátrányok kompenzálása, kö-
zösségfejlesztés. A feladatunk a 
komplex személyiségfejlesztés, a 
tanuló képessé tétele az önálló ta-
nulásra. Ez elsősorban nem a taní-

tási órákra való felkészülés biztosítását jelenti, ugyanakkor reagálnia kell az iskolai előrehaladásra és az osz-
tályzatokra is a későbbi sikeres iskolai pályafutás érdekében. Kiemelt szerepe van a szövegértés, a matematikai 
alapképességek, a tanulásmódszertan fejlesztésének, az önálló tanulási motiváció erősítésének.

A fejlesztések során olyan kulcskompetenciák, mint az anyanyelvi kommunikáció, az idegen nyelvi kommu-
nikáció, a matematikai, a természettudományos és technikai, a digitális, a szociális és az állampolgári, vállalko-
zói ismeretek, a kezdeményezőképesség, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, a hatékony, 
önálló tanulás. Törekedni kell a tanulók személyes és társadalmi identitásának megerősítésére, az egymás iránti 
szolidaritás megtanítására, gyakorlására és a kritikai gondolkodásra. A Tanodánk érvényesíti a társadalmi igaz-
ságosság és szolidaritás értékeit, és fókuszba helyezi az egyenlő bánásmód és a méltányosság alapelveit, az in-
tegrált programok megvalósításával. A kompetenciafejlesztések összesen heti 17 órában és 5 óra korrepetálás-
sal valósulnak meg a tanodánkban.

A tanulás mellett lehetőséget biztosítunk olyan művészeti foglalkozásokra is, mely a gyermekek önkifejezé-
sét és önértékelését erősítik. Ez havi 5 órában valósul meg, mely magába foglalja a kézműves, tánc és zenei, a 
roma identitás erősítésére vonatkozó foglalkozásokat.

A hátránykompenzációt több tevékenységgel kívánjuk megvalósítani, mely részben a pályaorientáció, rész-
ben a tehetséggondozás területeit, részben pedig a tanulás tanítását öleli fel. Pályaorientációs foglalkozások-
ban (havi 2 órában) havonta tesztek és elbeszélgetések során kialakíthatják életpályájuk képét, továbbá olyan 
szakmacsoportokat ismerhetnek meg, melyek az érdeklődésüknek megfelelő. Ezt olyan programokon keresz-
tül érjük el, mint pl.: az üzemlátogatások, városi továbbtanulási expókra, fIT-be való ellátogatás. Tehetséggon-
dozás (havi 1 óra) olyan foglalkozás, melyen a tanodások kibontakozhatnak (kutatómunkát folytatnak, előad-
nak, mélyebb ismereteket szerezhetnek egy-egy témában. Személyiségfejlesztő és kommunikációs tréningünk 
havi 2-2 órában, tanulásmódszertan havi 2 órában segíti a gyerek tanulási szokásainak, tanuláshoz való hoz-
záállásának javítását.

Azonban ahhoz, hogy az előző feladatokat minőségileg teljesíteni tudjuk, fontos egy előzetes komplex mé-
résnek az elvégzése. Ezen bemeneti mérések alapján állítjuk össze az egyéni fejlesztési terveinket, mely irányt 
mutathat a fejlesztő foglalkozások tartalmának meghatározásához. 

Kiegészítő programjaink során 14 tanodán kívüli programunk van, 14 db nyitott tanodai programunk, csalá-
di órákat és családi napokat szervezünk, készítünk tanodai újságot, de az együttműködő partner intézményeink 
szakembereivel is workshopolunk. Minden nap uzsonnát biztosítunk a gyerekeknek.

folyamatosan részt veszünk a település rendezvényein, ahol szívesen bemutatkozunk egy – egy színvona-
las műsorral.



„Gongolatok a tanodáról”
Tanodásaink írták

Második éve járok a tanodába és nagyon szeretek 
itt lenni. Szeretem a tanáraimat mert segítenek megcsi-
nálni a házi feladatot és felkészítenek a felmérőkre. Jó 
barátságba vagyok a társaimmal, sokat játszunk, beszél-
getünk és néha rosszalkodunk is együtt. A tanodában a 
tanuláson kívül sok mindent csinálunk. Készítünk dísze-
ket a falakra, pl. virágokat, angyalkákat, sündisznót. El-
visznek minket kirándulni, programokra ahol fel is lé-
pünk. Volt egy játszótér  megnyitó ahol a tanodások egy 
táncot adtak elő és egy másik is ahová tánccal és egy 
verssel is készültünk. Ezeken a rendezvényeken nagyon 
jól érzem magam, mert együtt vagyok a többiekkel és a 
családommal is.

Virág Enikő 5.o.

Nagyon jó a tanodába! Harmadikos korom óta 
járok ide. Itt mindig történik valami. Legutóbb pl. volt 
a halloween, amikor elmentünk a Tisza Hotelbe. Tök-
lámpást faragtunk és néhányan  ijesztő jelmezek-
be öltöztek. Teát ittunk, megvicceltük egymást, ég-
tek a lámpások  és ez jó este volt. Jó tanodásnak len-
ni, örökre szeretni fogom.

Kollár Dzsenifer 7.o.

Nagyon örülünk, hogy ide járhatunk. Sok érde-
kes és új dolgot tanulunk és mindig szeretettel vár-
nak minket. Jó a társaság, szeretünk együtt lenni.  Igaz 
néha van probléma is. Egy kis veszekedés, vitatkozás, 
lustaság, de szerintem ez is kell, hiszen gyerekek va-
gyunk. A felnőttek sokat magyaráznak és ránk szól-
nak, olyankor szót fogadunk. Tanulni nem mindig sze-
retünk, de tudjuk, hogy nemsokára pályát kell vá-
lasztani és felvételizni kell. Ebben is segítséget fogunk 
kérni a tanárainktól.

Bede Mónika 8.o és Kónya Kitti 7.o.

Amióta tanodába járok, sokat javultak a jegyeim, 
helyesek a házi feladat megoldásaim és szebben tu-
dok verset mondani.  Ha az iskolában nem értek va-
lamit, itt elmagyarázzák. Tetszi, hogy tanuláson kívül 
is használhatjuk a számítógépet 20-30 percre. Van-
nak tánc órák és kézműves foglalkozások amiket na-
gyon szeretek. Imádom a tanodát, mert kedvesek az 
ide járó gyerekek és a ránk vigyázó és minket tanító 
felnőttek. Sok mindent megtanulok itt.

Varga Lilla 7.o.



Tanárok mondták
- Miért jó a tanoda?

Andi néni:

...mert itt a tanár, a 
diák, a mentor, a szülő, 
együtt dolgozik meg a 

sikerét, fejlődésért!

-

Bea néni:... mert valós LEHETŐSÉGET nyújt a családoknak!

Anikó néni:
... mert cukik a gyerekek, jó velük a matek!

Adri néni:
 ... mert imádják a gyerekek a táncot!

Ani néni:

... mert ez olyan, 
mint a családi otthon.

Emese néni:

... mert aranyosak 
a gyerekek, öröm 

segíteni nekik!

Györgyi néni:

...mert itt segíthetek 
a gyerekeknek

Európai Szociális
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