Druga godina projekta Sinergijom do uspješnije zajednice u bjelovarskim

om~ovnimškolama'

Vidljiv napredak svih 35 učenika I
koji imaju pomoćnike u nastavi ..
"Sinergijom
do
uspješnije
zajednice" je projekt koji je
Grad Bjelovar još u kolovozu
2015. godine, .drugu. godinu
u nizu, uspješno prijavio na
natječaj Europskog socijalnog
fonda kojeg provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
sporta i Agencija za strukovno
obrazovanje
i obrazovanje
odraslih. Projektom je ostvareno financiranje iz Europskog
socijalnog fonda i Državnog
proračuna Republike Hrvat-·
ske za 32 pomoćnika u nastavi
i dva stručna komunikacijska
posrednika u nastavi. Time je
'omogućena neposredna potpora za 35 učenika s teškoćama koji pohađaju pet osnovnih škola u Bjelovaru. Novac i
plaće za pomoćnike u nastavi
je time osiguran do kraja ove
školske godine .
.-Iz Europskog socijalnog fonda
je osigurano milijun i pol kuna
čime će ovih 34 pomoćnika u
nastavi do kraja lipnja imat plaće
i oko toga neće bit poteškoća:
Kako je uoči ove školske godine
postalo jasno da imamo 44 učenika kojima' treba osigurati
pomoćnike li nastavi, 'za tih preostalih devet se pobrinula Udruga
tjelesnih invalida Bjelovar i nji;:

,

hove plaće pokriva državni pro- nema nikakve dvojbe da učečarun. Time smo pokrili sve nicima sa teškoćama nazočpotrebe na području grada Bje1o- . nost pomoćnika jako olakšavavara - kazala je zamjenica grado- i poboljšava praćenje nastave.
- Mi' imamo osam učenika
načelnika Lidija Novosel.
Za ravnatelje osnovnih škola kojima svakodnevno pomažu

pomoćnici u riastavi. U svim
segmentima osnovnoškolskog
obrzaovanja se vidi 'značajan
napredak, a bolja je i njihova
socijalizacija - istaknula je
Tatjan Landsman, ravnateljica
I. osnovne škole.
Kako se projekt pokazao iznimno uspješnim li Gradu Bjelovaru se već sada pripremaju
za iduću školsku godinu kada
će se ponovo javiti na natječaju uz napomenu da će se već
puno ranije krenuti u prikupljanje zahtjeva za pomoćnike u
nastavi.
(dv)

