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„Egy kézfogás a jövő záloga“
TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0026.
azonosítószámú projekt
Biharkeresztes Város Önkormányzata, mint gesztor 2010.09.01-2012.08.02. között
valósítja meg az „Egy kézfogás a jövő záloga” című projektet, amely esélyegyenlőségi
programok végrehajtását támogatja. A projekt célja az esélyegyenlőség érvényesülésének
és a minőségi oktatás elérésének lehetőségét biztosítani módszertani adaptációval,
eszközfejlesztéssel, felmérésekkel, beavatkozásokkal, képzésekkel, tréningekkel. A
projekt kiemelt része a szülőkkel való kapcsolat fejlesztése, a tanulási motiváció erősítése,
a továbbtanulási eredmények javítása, az egyenlő hozzáférés és egyenlő esélyek
megteremtése különösen halmozottan hátrányos helyzetű és az SNI tanulók tekintetében.
A pályázattal elnyert összeg 58.915.000,- Ft, amely 100%-os támogatást jelent.

A projekt közvetlen célkitűzései:
• Az intézményekbe járó halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára az oktatás
minőségének javítása, mely alapja lehet a továbbtanulási esély növelésének
• Módszertani megújulás (pedagógusi attitűdváltás) a képesség kibontakoztatás
gyakorlati megvalósításához kapcsolódóan
• Az újszerű (innovatív) pedagógiai módszerek alkalmazásához szükséges
infrastrukturális
feltételek
biztosítása
(tanulói
környezet
modernizációja:
tanulóbarát tantermi berendezések és számítástechnikai felszereltség bővítése)
• A szülők és az iskola partneri kapcsolatának javítása
• A pedagógusok és tanulók digitális írástudásának javítása

A projekt várható eredményei:
• A hátrányos helyzetű és leszakadó rétegek társadalmi integrációja erősödik, a
társadalom szemlélete, e rétegek elfogadási szintje kedvezően változik
• Az ellátást biztosító alkalmazottak létszámban és szakképzettségben a
követelményeknek megfelelőek lesznek
• Az önkormányzat a feladat-ellátási kötelezettségének magasabb szinten tud majd
eleget tenni
• A korszerű oktatási intézményekben a tanulók életminősége, kilátásai javulnak.

A projektben érintett közoktatási intézmények:
• Bocskai István Általános Iskola és Egységes
(Biharkeresztes)

Pedagógiai

Szakszolgálat
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Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor
Tagiskola (Bojt)
Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Bocskai
István Tagiskola (Nagykereki)
Szivárvány óvoda (Biharkeresztes)
Szivárvány óvoda Bojti Tagóvoda
Szivárvány óvoda Nagykereki Tagóvoda
Szivárvány óvoda Toldi Tagóvoda
Szivárvány óvoda Ártándi Tagóvoda
Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (Biharkeresztes)
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