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A Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola Belvárosi Általános Iskolája az EFOP 3.11.1-7 „Szülősuli” projektbe azért kezdett bele, mert az iskolánkba járó tanulók veszélyeztetettek
lemorzsolódás szempontjából. Iskolánk tenni szeretett volna annak érdekében, hogy a
hátrányos helyzetű gyerekek motivációja pozitív irányba változzon és tanulmányik
javuljanak. A szülők bevonásában nagy lehetőséget láttunk, hiszen nélkülük elképzelhetetlen
a fejlődés.

A Szülő-suli projekt a megvalósítási szakaszba érkezett és így a gyerekekkel és szülőkkel
együtt dolgozva, a gyakorlati megvalósításon dolgozunk.

Szeptemberben a csoportok összeállítása és az adminisztrációs feladatokra való felkészülés
volt a fő tevékenységünk. Az Eperföldi Sportiskolai Általános Iskolában tartott
megbeszélések során megismertük a bemeneti és kimeneti mérések előkészítésének és
lebonyolításának menetét. Az iskolában dolgozó és a projektbe bevont szakmai
megvalósítókkal egyeztettünk arról, hogy az idei évben, milyen mérföldkövek lesznek és
ezeket, hogyan tudjuk megvalósítani a gyakorlatban. Természetesen a szülők felé
folyamatosan kommunikáltuk a várható eseményeket, a pályázat célját és az éppen aktuális
történéseket.

Októberben egyeztetés történt a két iskola között az egyéni fejlesztőlapokkal kapcsolatban
és annak vezetéséről. A mérések elvégzéséről a szakmai megvalósítók gondoskodtak, a
gyerekekkel és a szülőkkel együttműködve. A mérések lebonyolítása kissé nehézkes volt
olyan szempontból, hogy némi javítást kellett véghezvinni a mérési feladatlapokon. A
mérések eredményeit a pedagógusok egyénileg értékelték és javították. Az eredményeket
közösen fogjuk kiértékelni és a kapott eredmények alapján team-munka keretében állapítjuk
meg a megfelelő módszertant.
A gyerekkel való foglalkozás mellett természetesen a szervezési és beszerzési feladatokat is
folyamatosan ellátjuk. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a megfelelő anyagszükséglet
beszerzésre kerüljenek, a foglalkozások zavartalan lebonyolítása érdekében.
Az iskolán kívüli programok szervezése folyamatban van a tankerület munkatársaival
közösen. Várhatóan december 9-én és 10-én Budapesti kiránduláson vesznek részt a
projektbe bevont tanulók és pedagógusok.
Az addiktológiai és prevenciós előadások közül legkevesebb kettő valósul meg november és
december hónapban.
Bízunk abban, hogy a projekt során továbbra is elősegíthetjük tanulóink felzárkózását és
szüleiket bevonva közösen elérjük a kitűzött célokat.
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