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Közel ezer óvodást és iskolást fejlesztettek

Együtt a fiatalokért: „Ez igazán jólsikerült program volt”
Sajtóközlemény
Zárórendezvényéhez érkezett az Együtt a fiatalokért program. Az eseményen az egy éve
tartó, öt baranyai oktatási-nevelési intézményt érintő projektet egyöntetűen
hiánypótlónak, hasznosnak és folytatandónak ítélték.
- Ez igazán jólsikerült program volt – jelentette ki az augusztus 29-i, pécsi rendezvényen a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. Horváth Zoltán azt mondta: a
résztvevők visszajelzései bizonyítják, hogy a foglalkozássorozat folytatásra érdemes; épp
ezért amennyiben pályázati lehetőség nyílik rá, az újabb program is számíthat a megyei
önkormányzat támogatására. A politikus a közoktatásban tervezett változtatásokra is kitért;
szerinte – ahogy ez a program is megmutatta - szükség és igény is mutatkozik arra, hogy a
pedagógusokat be tudják vonni a tanórán kívüli és szabadidős tevékenységekbe.
A mintegy félszáz pedagógus előtt Spirk Nikoletta projektmenedzser idézte fel a
program részleteit, majd összegezte a számszerű tapasztalatokat. Aszerint az öt intézményben
(Meixner Ildikó EGYMI Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégiuma –
Mohács, BMÖ Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma – Mohács, BMÖ
EGYMI-e, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma – Komló,
valamint Pécsvárad, BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma
és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye – Pécsvárad) az egy év alatt összesen 892
foglalkozást tartottak, s azokon összesen 12520 részvevőt jegyeztek fel. A projektmenedzser
hozzátette, hogy ő mégsem ezekben az adatokban méri a projekt sikerét: - Személyesen is
láthattam, hogyan erősödnek a kapcsolatok gyermek és gyermek, gyermek és pedagógus
között. Ezt az együttdolgozást, amit a ragaszkodás és a szeretet hatott át, hatalmas élmény
volt megtapasztalnom– mondta.
A rendezvény végén a résztvevők megtekintették a foglalkozássorozatot összegző,
negyedórás kisfilmet is.
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 foglalkozott az 5 intézményből bevont közel 1000 fiatallal.
Pécs, 2011. augusztus 30.
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