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Biharkeresztes Város Önkormányzata 2011. január 3 – december 31. között valósítja meg
az „Együtt könnyebb” projektet, amely a minőségi oktatás támogatatására, valamint az
egész életen át tartó tanulás elősegítésére jött létre.
A projekt célja az esélyegyenlőség és a minőségi oktatás szempontjából a
legoptimálisabb közoktatási környezet kialakítása, valamint a korai óvodáztatás
elősegítése a térség óvodáiban a leghátrányosabb társadalmi rétegek esetében.
A pályázattal elnyert összeg: 6.657.608.- Ft, amely 100%-os támogatást jelent.
Közreműködő szervezet: ESZA Nonprofit Kft.
A projektbe bevont tanulók száma 236 fő, akikből hátrányos helyzetű 153, halmozottan
hátrányos helyzetű 99 gyerek. A térségben a hátrányos helyzetű gyermekek aránya egyes
tagintézmények esetében a 80 %-ot is meghaladja. A gyerekek óvodás korukban jól
fejleszthetők, azonban a szülők egy része nem járatja óvodába a gyerekeket. Ezért
kiemelten fontos, hogy ezen az arányon, valamint a szülői együttműködési hajlandóságon
változtassunk.
A projekt elsősorban az óvodapedagógusok számára fejlesztett és megvalósított
képzéseken, továbbképzéseken, kompetenciafejlesztéseken keresztül valósul meg,
amelybe a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde teljes, 25 fős óvodapedagógusi kara vesz részt.
A képzéseket a debreceni székhelyű Suliszervíz Oktatási és Szakértő Iroda végzi
biharkeresztesi helyszínen.
A képzésekbe bevont óvodapedagógusok olyan kompetenciáit fejlesztik, amelyek
segítenek számukra abban, hogy a későbbiekben a sajátos nevelési igényű tanulóknak ne
legyenek magatartási, beilleszkedési problémáik.
A képzéseken olyan ismereteket szerezhetnek, amelyekkel az óvodás korú gyermekek
személyiségét, mozgását, alapkészségeit, vízuális-művészeti képességeiket, valamint az
integrációs és képesség kibontakoztató rendszerbe való beilleszkedésüket segítik,
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támogatják.
Az óvodapedagógusok a képzéseken megismert új, korszerű, minden igényt kielégítő
eszközökkel, módszerekkel el tudják érni, hogy már a korai óvodás korban fejlesszék a
gyermekek fenti képességeiket, ezzel segítsék továbbtanulási, később pedig ennek hosszú
távú hatásaként a foglalkoztatási esélyeiket.
A projekt megvalósulásától az önkormányzat és annak intézményei azt a hatást várják,
hogy a térség óvodáiban és a résztvevő településeken javul az esélyegyenlőség,
reményeink szerint a szülők részéről növekedni fog a hajlandóság arra, hogy minél
korábban vigyék gyerekeiket óvodába. Ezzel megelőzhetők lesznek a későbbiekben a
magatartási zavarok, a beilleszkedési problémák, hosszabb távon pedig ezeknek a
tanulóknak a továbbtanulási, elhelyezkedési esélyei is nőhetnek.
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