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„Együtt a gyermekek és fiatalok kulturális
és szabadidős nevelésért Baranyában”

A hatalmas érdeklődés még a szervezőket is meglepte

Ebben a félévben több mint ötezer résztvevőt regisztráltak
az Együtt a fiatalokért programban
Sajtóközlemény
A táborozásoknak vége, már az elmúlt tanév második felének számvetésével is
elkészültek az Együtt a fiatalokért című programban. A számok egyértelműsítik: a
tanórán kívüli foglalkozásokra rendkívüli igényt mutatnak a gyerekek.
Az adatok szerint az egyéves program második felében, 2011. január 30. és 2011. július 29.
között az együttműködő öt intézményben 439 eseményen összesen 5365 résztvevőt jegyeztek
fel. Ez azt is mutatja, hogy nemcsak a heti, havi rendszeres foglalkozásokra mutatkozott
jelentős érdeklődés, de sokan jelentkeztek többféle eseményre is.
Intézményi bontásban a mohácsi Meixner Ildikó EGYMI Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Kollégiuma 110 alkalmat és 1190 résztvevőt jegyzett, a szintén
mohácsi BMÖ Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma 46/970-et, a komlói
BMÖ EGYMI-e, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma
173/1315-tel zárt, ugyanezen intézmény pécsváradi telephelye 44/775-tel, míg a szintén
pécsváradi BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és
Alapfokú Művészetoktatási Intézménye 66/1115-ös mutatóval büszkélkedhet.
Spirk Nikoletta projektmenedzser azt mondja, a gyerekek érdeklődésének mértéke
még őket szervezőket is meglepte: - A pedagógusok segítségével igyekeztünk minél szélesebb
körből és minél több lehetőséget kínálni számukra, s mint kiderült, a művészeti és kulturális,
az irodalmi és zenei, a sport-, egészség- és környezettudatos, valamint a személyiségfejlesztő
foglalkozások még a reméltnél is népszerűbbnek bizonyultak. Ennek az lehet a magyarázata,
hogy a fiatalok az aktív szabadidő-eltöltést kedvelik, előszeretettel próbálnak ki új
foglalkozásokat, amelyek során játszva sajátítanak el új készségeket, amellett, hogy
„egyszerűen” jól érzik magukat. Ezúton is szeretném megköszönni a pedagógus kollégák
áldozatkész munkáját, amely nélkül a program nem lett volna ilyen sikeres.
A program ünnepélyes zárórendezvényét augusztus 29-én 10 órakor tartják. A
szakemberek addigra a teljes éves sorozatot, annak valamennyi tapasztalatát kiértékelik.
Az „Együtt a gyermekek és fiatalok kulturális és szabadidős neveléséért Baranyában”
(rövidített nevén: Együtt a fiatalokért) projekt lebonyolítója a Baranya Ifjúságáért Nonprofit
Kft. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági feladatait ellátó szervezet TÁMOP-3.2.11/101-2010-0026 azonosítószámú pályamunkája a „Nevelési-oktatási intézmények tanórai,
tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatására” kiírt uniós pályázaton szerepelt
eredményesen. 50 milliós támogatást nyertek a megyei önkormányzat fenntartásában működő
öt baranyai közoktatási intézmény gyermek- és ifjúsági programjaira. A támogatás révén 2010
szeptembere és 2011 augusztusa között összesen 34 tematika mentén, 662 alkalommal,
mintegy 50 szakember foglalkozik az 5 intézményből bevonandó közel 1000 fiatallal.
2011. augusztus 1.
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