TZ: Doučování pomůže dětem ze Slaného nejen zlepšit vysvědčení, ale také je
udržet v hlavním vzdělávacím proudu
Slaný, 25. června 2015 - Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ve Slaném, které mají
ztížený přístup ke vzdělání, mohou od počátku května využívat novou službu doučování
v rámci Vzdělávacího klubu Kereka neziskové organizace Tosara. Doučování pomůže děti
provést prvními ročníky ZŠ a průběžně je připravovat na vyučování tak, aby úspěšně prošly
vzdělávacím systémem bez nutnosti přestupu na ZŠ praktickou. První drobné výsledky některé
děti zaznamenají už na tomto vysvědčení.
Doučování je určené pro žáky prvního stupně, který bývá pro děti ze socio-ekonomicky slabšího
prostředí ve škole nejobtížnější. Často totiž do školy nastupují bez předchozí předškolní přípravy a
těžko pak dohánějí chybějící dovednosti. „Zatím jsme rozeběhli skupinové doučování, kde si děti dělají
domácí úkoly a při různých hrách a aktivitách trénují to, co jim zrovna ve škole nejde a s čím jim doma
rodiče neumějí pomoct. Strašně nás překvapila chuť dětí se učit i po škole“, hodnotí začátky
doučovacího programu jeho koordinátorka Marie Palečková. Na učení ve skupině naváže od září ještě
doučování individuální, které bude probíhat již přímo v rodinách. S výukou pomáhá Tosaře zatím
čtveřice místních dobrovolníků. „Jsme moc rádi, že jsme našli lidi přímo ze Slaného, kteří před
problémy sociálně slabších nezavírají oči, ale naopak mají chuť dětem s učením pomoci a to ještě
zadarmo“, dodává Palečková.
Vzdělávací klub Kereka však nenabízí jen doučování. Děti, které nemají možnost docházet do běžné
mateřské školy, tu mohou dvakrát týdně navštěvovat i předškolní kroužek, který ve Slaném organizace
realizuje už čtvrtým rokem.
-----------------------Organizace Tosara poskytuje od roku 2005 volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež ze
sociálně vyloučeného prostředí, v současné době především v lokalitách Slaný a Ralsko. Projekt
Vzdělávací klub Kereka byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. Více informací o projektu i organizaci najdete na stránkách
www.tosara.cz.
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