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BEVEZETŐ

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (későbbiekben: 
EFOP) célja, hogy elősegítse a társadalmi befogadást, befektessen 
az oktatásba, ezáltal növelje a foglalkoztatást, valamint ösztönözze  
a technológiai fejlődést és az innovációt.

Az EFOP 3.1.7.-16-2016-00001 azonosító számú, „Esélyteremtés  
a köznevelésben” elnevezésű kiemelt projekt (későbbiekben: Projekt) 
keretében megvalósított tevékenységek az EFOP célkitűzései közül  
a harmadik intézkedést, a gyarapodó tudástőke prioritási tengelyén be-
lül a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nél-
küli iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való 
egyenlő hozzáférés előmozdítását támogatták.

A méltányos köznevelési rendszer megteremtése érdekében a prog-
ram kiemelten kezelte a társadalmi integrációt, a hátránykompenzációt 
és a kirekesztés mérséklését elősegítő kezdeményezéseket, valamint 
támogatta az egyenlő bánásmód érvényesülését, az inkluzív neve-
lés-oktatás erősítését támogató tevékenységeket, melyek hozzájárul-
tak az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez és a szegregációs je-
lenségek csökkentéséhez Elősegítette továbbá az alap- és középfokú 
oktatásba való visszatérést ösztönző formális, nemformális és informá-
lis tanulási formák megvalósulását is. 

A komplex projekttevékenység fő irányvonala a hátrányos helyzetű 
térségek intézményeinek fejlesztése volt, amely a TÁMOP-3.3.13-13/1 
azonosító számú, „Eötvös József Program – Pedagógiai-szakmai szol-
gáltató intézet fejlesztése és Projektháló” című projektre épült. Ennek 
során a projektbe bevont általános iskolák pedagógusainak szakmai 
támogatása, fejlesztése, képzése valósult meg. A különböző alprojek-
tek segítették a befogadó szemlélet kialakítását, erősítését.
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A Projekt megvalósítói a legfontosabb feladatuknak azt tekintették, 
hogy a hátrányos helyzetű térségekben az iskolarendszeren belül és 
kívül működő intézmények, szervezetek számára olyan hagyatékot 
tudjanak biztosítani, amely további hatékony működésüket, szakmai 
és módszertani fejlődésüket biztosíthatja.

E kiadvány az EFOP-3.1.7-16-2016-00001 azonosító számú, „Esély-
teremtés a köznevelésben” című kiemelt projekt munkáját és eredmé-
nyeit ismerteti.

Projektgazda: Oktatási Hivatal
Vissza nem térítendő támogatás összege: 4,239 Mrd Ft
A megvalósítás időtartama: 2017. 01. 10. – 2021. 04. 30.

                                           
                 Metka Katalin         Brassói Sándor
      a Projekt szakmai vezetője       mb. elnök
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A PROJEKT FELÉPÍTÉSE

A Projekt az alábbi célokat fogalmazta meg:
• A programba bevont százötven köznevelési intézményben az esélyte-

remtő nevelést-oktatást lehetővé tevő módszertani kultúra kialakítása, 
megerősítése, ezáltal a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklése.

• Az esélyteremtő módszertant alkalmazó köznevelési intézmények 
partnerintézménnyé válásának támogatása.

• Az iskolarendszeren kívüli, a hátránykompenzációt elősegítő prog-
ramok (Tanoda, „Második esély”, „Roma lányok korai iskolaelhagyá-
sának csökkentése” című programok) egymáshoz illeszkedésének, 
eredményességének és nyomonkövethetőségének fejlesztése.
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KÉPZÉS

EFOP-3.1.7-16-2016-00001 
ESÉLYTEREMTÉS A KÖZNEVELÉSBEN

TABUK NÉLKÜL

SURRANÓPÁLYA

PSZICHOLÓGUS

GYÓGYPEDAGÓGUS
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A PROJEKT ÁLTAL TELJESÍTETT  
SZÁMSZERŰSÍTETT CÉLOK

Az eredmény leírása
A célérték 
elérésének 
időpontja

Elvárt 
célérték

Teljesített 
célérték

Intézmények bevonása  
az intézményfejlesztésbe (db)

2018. 01. 31. 150 150

Képzésben, átképzésben részt 
vevő pedagógusok száma (fő)

2018. 12. 31. 200 206

Kidolgozott új képzési  
módszertanok száma (db)

2019. 06. 30. 4 4

Képzésben, átképzésben részt 
vevő pedagógusok száma (fő)

2020. 01. 31. 1000 1006

Képzésben, átképzésben részt 
vevő pedagógusok száma (fő)

2020. 09. 30. 3000 3196

Új képzési módszertant  
alkalmazó intézmények száma 
(db)

2021. 04. 30. 30 150

Intézmények bevonása  
a komplex fejlesztésbe (egy  
tanévre vonatkoztatva a tanórák  
40%-ában megvalósul  
a differenciálás) (db)

2021. 04. 30. 100 138

Pedagógusok/pedagógushallga-
tók elérése pedagógusképző  
felsőoktatási intézményekkel 
együttműködő köznevelési  
módszertani intézményekből 
szerveződő pedagógus képzési 
módszertani partnerintézményi 
hálózat által (fő)

2020. 04. 30. 150 490
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INTÉZMÉNYEN BELÜLI FEJLESZTÉSEK

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS

A Projekt céljainak elérése érdekében az egyik alaptevékenység az in-
tézményfejlesztés volt a pedagógusoknak nyújtott szakmai szolgáltatá-
sok biztosításával. Ennek során a 2018/19-es és a 2019/20-as tanévben 
átfogó, a helyi viszonyokra reagáló, gyakorlatközpontú fejlesztés zajlott 
a Projektbe bevont százötven intézményben. 

A Projektbe bevont általános iskolák megyei eloszlása

Az Esélyteremtő intézményfejlesztési program és eszközrendszernek  
(a továbbiakban: ETIPE) köszönhetően bővült a pedagógusok módszer-
tani repertoárja, s így megvalósult a tanulók fejlődési szükségleteinek, 
élethelyzetének és igényeinek megfelelő differenciált oktatás és nevelés. 

Első lépésként a 2017/18-as tanévben mentori támogatással elkészül-
tek a fejlesztést megelőző és megalapozó intézményi helyzetelemzések, 
amelyek egyrészt ismertetik az intézmények területi beágyazódását, 
környezeti, társadalmi és gazdasági hátterét, szakmapolitikai, jogszabá-
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lyi környezetét és az ezekre vonatkozó stratégiáikat, másrészt részlete-
sen bemutatják az intézmények szervezeti felépítését, tárgyi és személyi 
feltételeit, valamint a rendelkezésükre álló eszközrendszert. A helyzete-
lemzések statisztikai adatokkal alátámasztva vizsgálták a tanulói össze-
tételt, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 
helyzetű, sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási és ma-
gatartási nehézséggel küzdő, veszélyeztetett diákokra. Az elemzések 
tájékoztatnak az iskolák belső és külső kapcsolatrendszerének működé-
séről, a családokkal való együttműködés formáiról, a pedagógusok által 
használt módszertani eszközökről, a továbbtanulási-pályaválasztási mu-
tatókról, az intézményben alkalmazott belső mérés-értékelési rendszer 
formáiról, az Országos kompetenciamérés eredményeiről. 

A százötven iskola megfogalmazta, hogy melyek azok az intézmény-
specifikus területek, amelyek az esélyegyenlőség biztosítása érdekében 
fejlesztésre szorulnak, és ez saját erőforrásokra támaszkodva, reálisan 
és mérhető módon, adott időegység alatt elvégezhető. Ez a módszer 
segített abban, hogy az intézmények valós problémáikat emeljék be  
a fejlesztés fókuszába, alulról szerveződő módon, ami a fejlesztés egyik 
meghatározó sikertényezőjévé vált. A fejlesztendő területek között hang-
súlyosan szerepelt a tanulói és a tanári motiváció erősítése, a tanulói és 
a tanári kompetenciák fejlesztése, a szervezetfejlesztés, a magatartási 
problémák és a konfliktusok kezelése, a közösségépítés és a szülőkkel 
való együttműködés feltételeinek megteremtése. 

A gyakorlati munka a 2018/19-es tanévben kezdődött el az esélyte-
remtő intézményfejlesztési és intézkedési tervek, valamint a tanévekre 
lebontott cselekvési tervek alapján, amelyeket az iskolák saját fejlesz-
tendő területeikre készítettek el a mentorok szakmai közreműködésével. 
A támogató szakértők az iskolákban folyamatosan segítették az aktuális 
cselekvési tervek végrehajtását. A mentorok ezt a folyamatot támogatták 
szakmai szolgáltatásaikkal, valamint a hálózati együttműködés kiala-
kítása, a tapasztalatcsere és a jó gyakorlatok átadása érdekében mű-
helyfoglalkozások szervezésével és megvalósításával az intézmények 
közötti tudásmegosztást is lehetővé tették. 
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A műhelymunkák eredményeként két kiadvány is született: a Jó gya-
korlatok az oktatás szakaszai közötti átmenetekhez című az óvodából  
az általános iskolába, az alsó tagozatról a felső tagozatra és az általános 
iskolából a középiskolába való átmenet problémáinak kezeléséhez nyújt 
módszertani támogatást, az Innovatív jó gyakorlatok gyűjteménye pedig 
azokat a gyakorlatokat tartalmazza, amelyeket az intézmények a Projekt 
hatására fejlesztettek ki és vezettek be.

2020 márciusának második felétől zajlott az intézmények szakmai tá-
mogatása a tantermen kívüli digitális munkarendre való átállás során. 

A mindkét tanévet lezáró, az esélyteremtés területén elért eredménye-
ket is részletező intézményi szakmai beszámolók, valamint a Projektet át-
fogó hatásvizsgálat egyöntetűen bizonyítják, hogy az átgondolt, tervezett, 
reális, célorientált és folyamatosan figyelemmel kísért, reflektált folyama-
toknak a Projekt céljaival összehangolt hozadéka a hatékonyság és az 
esélyteremtő nevelést-oktatást támogató módszertani kultúra javulása, 
a befogadó szemlélet és a pedagógiai kultúra erősödése volt. A Projekt 
tudatosította azokat az elemeket, amelyek a pedagógusok folyamatos 
szakmai fejlődésének fókuszát jelentették, illetve azt is, hogy ezek elsősor-
ban a pedagógusok együttműködésre épülő tanulásának keretében fejlőd-
hettek. A szervezeti tanulás folyamatainak megerősödése eredményeként 
az intézmények tudatosabbak lettek a tervezés területén és az adatokkal 
végzett munka során, valamint az esélyteremtési gyakorlathoz szükséges 
folyamatokat beépítették az intézmény mindennapi működésébe (pl. pe-
dagógiai program). A nevelőtestületekben egyre elfogadottabbá és bevett 
gyakorlattá vált az adaptív pedagógia, a pedagógusok egyre nagyobb teret 
engedtek annak, hogy a diákok aktívan alakíthassák tanulási környeze-
tüket, aminek következtében egy tanuló- és tanulásközpontú pedagógia 
felé mozdultak el. Az ETIPE hozzájárult egy olyan személyközpontú modell 
osztálytermi megvalósításához, amelyben a klasszikus tanári szerep egy-
fajta facilitátori szereppé alakul, s az elsődleges feladat a vonzó tanulási 
környezet kialakítása. Ez egyszerre jelenti a tér, az idő, az infrastruktúra 
és a pszichoszociális tényezők tudatos szervezését a tanulás támogatása 
érdekében, mind intézményi, mind osztálytermi, mind tanulói szinten.
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A MÓDSZERTANI PARTNERINTÉZMÉNYI HÁLÓZAT 
KIALAKÍTÁSA

A módszertani partnerintézmények országos eloszlása

A Projektbe bevont százötven intézményből harmincat jelöltünk ki arra, 
hogy pedagógusképző felsőoktatási intézménnyel együttműködő köz-
nevelési módszertani intézmény (módszertani partneriskola) legyen.

A partneriskolák feladata a pedagógushallgatók fogadása, az oktatási 
esélyteremtés feladataira való gyakorlati felkészítés, valamint annak el-
érése volt, hogy a fejlesztések és a tapasztalatok beépüljenek a peda-
gógusképzésbe. Ennek érdekében harminc támogató szakértő vett részt 
konzulensképzésen egy hatvanórás képzés keretében. A konzulensek irá-
nyították azt a folyamatot, amelynek során az intézmény felkészült a hall-
gatók fogadására és az esélyteremtő módszertan bemutatására. A képzés 
alkalmain változatos módszertani kultúrát ismertek meg a pedagógusok, 
az elsajátított komplex reflektív látásmód és a kommunikációs technikák 
segítségével képessé válva a tanárjelöltek fogadására, a hospitálási fo-
lyamat koordinálására és az iskolai életbe való integrálására. A képzés 
felkészítette a konzulenseket a hátrányos helyzetű tanulók speciális szük-
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ségleteiből fakadó pedagógiai kihívások értelmezésére, elfogadására és 
az ezekre reflektáló differenciált módszertani kultúra bemutatására.
Az Oktatási Hivatal és a módszertani partneriskolák öt egyetemmel 
működtek együtt (Budapest, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza és Pécs). 

Partnerintézményeket látogató hallgatók egyetemenként

A két tanévre szóló együttműködés ideje alatt 490 pedagógushallgató 
látogatott el a partneriskolákba, hogy csoportos, önálló vagy összefüg-
gő egyéni szakmai gyakorlatát ott teljesítse. Az érdeklődés a hallgatók 
részéről folyamatossá vált.

ELTE
61 fő

KE
228 fő

ME
57 fő

NYE
88 fő

PTE
56 fő  

490 fő
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A projektidőszak alatt harmincszor került sor műhelymunkára. Ezek az 
alkalmak az esélyteremtő nevelést-oktatást lehetővé tevő módszertani 
kultúra kialakítását, megerősítését és az ETIPE-t használó köznevelési 
intézmények módszertani partnerintézménnyé válását támogatták. 

A pedagógusok mindennapi munkájának megkönnyítését és a hall-
gatók szakmai tájékozottságát szolgáló, hálózatosodást elősegítő 
programsorozat keretében nyolc alkalomból álló gyógypedagógiai és 
pszichológiai online műhelymunkára került sor. 

Az aktív és leendő pedagógusok számára a „Te magad légy a vál-
tozás” című workshopokkal a 7–8. osztályos tanulók pályaválasztását 
segítő gyakorlatbázist biztosítottunk.

Hallgatói érdeklődés a „Te magad légy a változás” műhelyfoglalkozás iránt

A program zárásaként a hallgatói visszajelzések tükrében Szakpolitikai 
ajánlás a Módszertani Partneriskolai Hálózat működésének tapaszta-
latai alapján címmel tanulmány készült.

egyetemi tanár

hallgató

pedagógus

konzulens

gyógypedagógus

szakmai szakértő

szakmai vezető

mentor

egyéb

0,6%2,5%0,6%
0,6%

1,3% 4,4%

8,1%

15,0%

66,9%
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AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉST TÁMOGATÓ  
SZAKEMBEREK

Az iskolák intézményfejlesztési folyamatát több szakember is támogatta.

Támogató szakemberek

Az „Intézményfejlesztés” programelemben együttműködő iskolák-
ban dolgozó 289 támogató szakértőt az Oktatási Hivatal által de-
legált harminc mentor és nyolc szupervizor segítette rendszeres 
szakmai támogatással.

A gyógypedagógusok (22 fő) a 2017 őszétől megvalósuló közel 
négyezer intézményi látogatás alkalmával segítették a pedagógusok 
munkáját. Az óralátogatások során támogatták és erősítették a peda-
gógusok helyi viszonyokhoz alkalmazkodó módszertani kultúrájának 
kialakítását, különösen a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos 
helyzetű, a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási és 
magatartási nehézséggel küzdő tanulókat érintő hátránykompenzáló, 
felzárkóztató, a differenciált oktatást ösztönző tevékenységek során. 
Beszédértés-vizsgálatot végeztek 1. (177 osztály, 2389 diák) és 5. (186 
osztály, 2782 diák) osztályban. Ennek eredménye tükrében fejlesztési 
javaslatokat fogalmaztak meg a pedagógusok számára. A Projekt vé-

Az igényekhez 
 igazodó 

 szakmai támogatás

a Projekt 
 fejlesztésébe bevont  
150 intézménynek

Szupervizor Mentor

Gyógypedagógus Pszichológus

A „Tabuk nélkül” 
program szakemberei 

A „Surranópálya” 
program szakemberei 
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géhez közeledve ugyanezen tanulókat a 3. és a 7. évfolyamon is felmér-
ték, segítve ezzel a pedagógiai hatékonyság mérését. Szakmai anyago-
kat állítottak össze Ötletek és szakirodalom-ajánló a tanórák differenciált 
támogatásához, valamint Játékok a differenciált óravezetéshez címmel. 
Kézikönyv készült a pedagógusok által végezhető részképességméré-
sekhez Kézikönyv részképesség elmaradásának szűréséhez pedagó-
gusok számára címmel. Ezek a gyógypedagógiai anyagok a személyes 
szakmai támogatás mellett maradandó, gyakorlatorientált eszközt bizto-
sítanak az esélyteremtő intézmények pedagógusainak.

Az együttműködési megállapodás megkötése után pszichológusok 
(20 fő) is felkeresték az iskolákat. A több mint négyezer alkalmat meg-
haladó látogatások során biztosították a pedagógusok szakmai támo-
gatását. Az igények ismeretében a tantestületek több mint nyolcvan 

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

KéziKönyv 
részKépesség  

elmaradásánaK  

szűréséhez 

pedagógusoK számára

EFOP-3.1.7-16-2016-00001

„Esélyteremtés a köznevelésben“ című kiemelt projekt
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százalékában burnout- és asszertivitástréninget tartottak. A kiégés 
témájához kapcsolódva Szakirodalmi ajánló a burnout témakörében 
címmel szakmai anyagot állítottak össze a pedagógusok számára, 
akik sok esetben kértek kommunikációs, konfliktuskezelési és iskolai 
bántalmazással kapcsolatos tréningeket is. A mediációs esetmegbe-
szélések alkalmával volt lehetőségük a ventilálásra, egy-egy konkrét 
tanulóval kapcsolatos probléma megoldására, illetve szülők és az isko-
la közötti konfliktusok kezelésére. Az óralátogatások tapasztalataira re-
flektálva módszerbemutatót tartottak, együttműködve a pedagógusok-
kal. A pandémiás helyzethez alkalmazkodva online keretek között is 
biztosították a „kézzelfogható”, gyakorlatban is alkalmazható szakmai 
támogatást. Szervezetiklíma-diagnózist készítettek, melyben megfo-
galmazták az intézmények erősségeit és fejlesztendő területeit, ezzel 
támogatva az intézményi szervezetfejlesztési folyamatot. A felmé-
résből Klímakérdőív kidolgozása oktatási intézmények számára és  
az eredmények bemutatása címmel kiadvány is készült.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

KLÍMAKÉRDŐÍV KIDOLGOZÁSA 

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK  

SZÁMÁRA 

ÉS AZ EREDMÉNYEK  

BEMUTATÁSA
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A „TABUK NÉLKÜL” PROGRAM

A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia kiemeli a prevenció 
elvét, különös figyelmet fordítva a szenvedélybetegségekre és a függőséget 
okozó betegségekre. Igaz, hogy számos olyan program indult országosan, 
amely a kábítószer, az alkohol, a dohányzás és a játékfüggőség területé-
re összpontosított, ám a generációs különbségek és a tanár-diák viszony 
tabutémává tette ezeket a problémákat. A „Tabuk nélkül” projektelem célja 
e tabuk megdöntése, illetve az elmúlt évtizedben megjelent és rendkívüli 
gyorsasággal kialakuló új problémakörök megoldásának innovatív megkö-
zelítése (online függőség, a szexuális élet korai szakaszra tolódása, az is-
kolai erőszak új formái, a dizájnerdrogok elterjedése).

A program célcsoportját a Projektben részt vevő százötven intézmény 
tanulói, tanárai, a szülők és az érintett helyi társadalmi szereplők alkották. 
A programokat két-két hónapos ütemterv keretében valósították meg az 
oktatási intézményekben. A munkaforma egyedi tervezés szerinti előadás 
volt, illetve más tevékenységek keretei között a tantestülettel, a szülők-
kel és a tanulókkal együttműködve az adott probléma feltárására, konkrét 
megoldások és az intézményi fenntarthatóság kidolgozására került sor. 

A „Tabuk nélkül” programelem szakemberei különböző területeken 
jártas szakértők voltak (gyógypedagógus, pedagógus, szociális mun-
kás, romológus, programozó matematikus, egészségfejlesztő mentál-
higi-énikus, mentálhigiénikus, ifjúságsegítő, védőnő, újságíró, szaká-
poló, óvodapedagógus, addiktológus, bűnügyi nyomozó, pszichiátriai 
szakápoló, szakápoló), akik jól összehangolt, személyes csapatmunka 
keretében osztották meg egymással az intézménylátogatások tapasz-
talatait. Szakmai felkészítésükre és ismereteik bővítésére a szakmai 
műhelymunkákon került sor, melyeket a meghívott külsős szakértők 
témaspecifikus előadásai tettek eredményessé.

A szakemberek egy-egy nevelési-oktatási intézményben a helyi igények 
alapján kiválasztott témában legalább nyolc alkalommal tartottak foglalko-
zást. Ezek a témakörök nem különíthetők el egymástól, hiszen az esetek 
nagy részében az egyik probléma megjelenése hozta a továbbiakat is.
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A munkatársak számos intézményben adtak át mintákat a pedagógu-
soknak, de elmondható, hogy nincs általános, minden helyzetre alkal-
mazható eszköztár. Az esetek súlyossága és kezelése függ a település 
és a családok gazdasági, szociális helyzetétől, a tanulóközösség ösz-
szetételétől, a szülők és az intézmény viszonyától, a gyerekek közötti 
kommunikáció színvonalától és rengeteg egyéb tényezőtől. 

„Tabuk nélkül” műhelyfoglalkozás

A programelem két szakaszban teljesült: 
• Az első 2017. 09. 29. és 2019. 05. 31. között zajlott. A támogató 

szakértők (41 fő) mind a százötven intézménynél megvalósították  
a programot, melynek nagy sikere volt.

• A kedvező fogadtatás eredményeként és a pedagógusok e témákban 
hasznosítható tudásának biztosítása érdekében 2019. 09. 02. és 2020. 
07. 31. között hetvenhét önként jelentkező intézmény – igényfelmérés 
alapján történt – bevonásával valósult meg a második szakasz.

A Projekt elem megvalósítói fontosnak tartották, hogy a program ne 
csak irányelveket, hanem tényleges tanácsokat is nyújtson a pedagó-
gusoknak, illetve a beavatkozási technikák megtanítása mellett lehető-
séget adjon azok begyakorlására. 
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A „SURRANÓPÁLYA” PROGRAM

A tantestületekben az elmúlt évtized fejlesztő projektjei során észlel-
hető volt, hogy a szervezetikultúra-váltáshoz, a befogadó szervezeti 
klíma kialakulásához nem elegendő a képzéseken tanult ismeretek 
adaptálása a napi intézményi rutinba. Szükség van olyan egyedi, erő-
teljes ingerekre, amelyek kimozdítják a nevelőtestületet a megszokott 
intézményi keretek közül. Ennek egyik eszköze volt a Projekt által biz-
tosított „Surranópálya” program, mely újdonságot jelentett, hiszen 

• a tanulók ötleteire építő projekteket terveztek az intézmények;
• a tanulók minél nagyobb körének bevonására építettek,
• a tantestület fokozatos bevonására törekedtek;
• a projektek túlnyúltak az intézményeken, az adott településeken 

zajlottak;
• a települési szereplők (szülők, civilek, helyi döntéshozók, cégek) 

partnerségét célozták meg.

A programhoz kapcsolódóan tizenöt felkészítő műhelymunkára került 
sor a fejlesztésbe bevont intézmények részvételével. A műhelymun-
ka témái között szerepelt a tanulói projekt műfajának megismertetése, 
a projektek kereteinek tisztázása, az ifjúsági munka projektmódszer 
szemléleti és módszertani kereteinek és a külső környezet bevonási 
módszereinek átadása, a résztvevők tapasztalatcseréjének biztosítá-
sa, valamint az elkészült módszertani füzet bemutatása.

A százötven megvalósult ifjúsági projekt között volt például családi 
délután, gyereknap, J-Ópályi Feszt, örömzenélés, roma nap, hagyo-
mányőrző programok, pályaválasztási programok, kézműves-foglal-
kozások, civil szervezetek bevonásával roma délután, egészségnap, 
táboroztatás, robotikai foglalkozások. Olyan projektekre is volt le-
hetőség, amelyek megvalósításához egész programsorozatra volt 
szükség. Ilyen folyamatok hatására vezették be néhol az iskolarádi-
ót, volt, ahol iskolaújság készült, vagy a média- és fotószakkörösök 
munkájának eredményeképpen film a faluról és környékéről, valamint  
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március 15-éről. A „Surranópálya” program sokszínűségre adott lehe-
tőséget a Projekt támogató szakértőinek (10 fő), akik ötleteiket, sze-
mélyiségüket, civil kapcsolataikat felhasználva elégítették ki a diákok 
és az intézmények igényeit.

A program hozadékaként az intézmények új partneri kapcsolatokra 
tettek szert. A megvalósult ifjúsági projektek beépülhetnek a minden-
napi iskolai életbe, illetve megvalósíthatók a következő tanévekben is. 
Az intézmények nyitottabbá és befogadóbbá váltak a civil szervezetek 
és egyéb külső partnerek bevonására, a velük való együttműködésre.

Oktatási Hivatal  

H–1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

Telefon: (+36-1) 374-2100 

www.oktatas.hu 
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INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI FEJLESZTÉSEK

A Projekt további célja a hátránykompenzációt növelő iskolarendszeren 
kívüli programok (Tanoda, „Második esély”, „Roma lányok korai iskola-
elhagyásának megelőzése”) egymáshoz illeszkedésének biztosítása, 
eredményességük és nyomonkövethetőségük fejlesztése.

TANODA

A Projekt keretében huszonöt fős tanácsadói hálózat támogatta  
az EFOP-3.3.1-15, EFOP-3.3.1-16 és a VEKOP-7.3.2-16 pályázatokon 
nyertes 288 tanodát, amelyekkel a Projekt együttműködési megálla-
podást kötött. A tanoda-tanácsadók személyes és e-mailes/telefonos 
tanácsadás keretében nyújtottak egyéni szakmai támogatást, valamint 
földrajzi és tematikus munkacsoportokban rendezvények szervezésé-
vel és módszertani anyagok összeállításával segítették a tanodákat. 
Ez a tevékenység a tanodák zárásáig folyamatos volt.

2017 szeptemberében megyei információs napokat szerveztek az or-
szág hat helyszínén. Itt a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti 
Kutatócsoportja által kifejlesztett eDia mérőeszközt és a tanodák mun-
kájának fókuszában álló egyéni fejlesztési tervet (EFT) mutatták be  
a tanodás munkatársaknak.

Az eDia rendszerében 8120 mérési azonosító feltöltésére került 
sor. A regisztrált tanodák méréseit a Projekt ideje alatt három mé-
rés-értékelési szakértő segítette. Az e mérőeszközt választó tanodák 
bevont gyerekei a Projekt elején bemeneti, záráskor pedig kimeneti 
méréseket végeztek. A bemeneti mérések eredményei alapján ösz-
szeállított EFT mentén történt a gyermekek fejlesztése a tanodákban, 
amihez a tanácsadók igény szerint szakmai támogatást nyújtottak. 
Az eDia-kompetenciamérés eredményeiből és az egyéni fejlesztési 
tervek tapasztalataiból Összegzés és összefoglaló tanulmány cím-
mel zárótanulmány készült a tanácsadók és a szegedi munkatársak 
közreműködésével.
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A tanodák támogatása részeként két képzési módszertan került 
kifejlesztésre. Az akkreditációt követően tíz képző bevonásával hu-
szonkét tanodai szakmai képzés valósult meg 302 fő, illetve tizenhét  
tanodamenedzsment-képzés 233 fő részvételével.

 

Fejlesztési célok

A tanodai-tanácsadók által összeállított öt módszertani segédanyag  
a tanodák minőségbiztosításnak támogatását, valamint szakmai mun-
kájuk segítését célozta meg. Ezek az anyagok tanodai igényfelmérést 
követően, hatékony és személyközpontú matematika, közösségfej-
lesztés, sajátos nevelési igényű, illetve  beilleszkedési, tanulási és ma-
gatartási nehézséggel küzdő gyermekek, személyközpontú nevelés és 
a tanoda mint intézmény témákban készültek el. 

Szöveg- 
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93,1% Mate- 

matika- 
logika
92%

Szociális
kompetencia

86,5%

Tantárgyi
területek

57,4%
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31,5%
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célok
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A tanodák hálózatosodása, az ismeretátadás és az ágazatközi 
együttműködés (melynek egyik célja az esélyteremtő működés) jegyé-
ben 2017–2018-ban összesen harmincöt szakmai műhelymunka való-
sult meg az ország különböző településein, többek között a következő 
témakörökben: pályaorientáció, önkéntesség, romológia, hálózatoso-
dás, a sérültek világa, drámapedagógia, drogprevenció, kompeten-cia-
fejlesztés. A horizontális tudásmegosztás segítette a saját célok haté-
konyabb megvalósítását.

A tanácsadók felmérték a tanodák által használt, bevált jó gyakorla-
tokat, és megjelent a Tanodáktól tanodáknak – Szemelvények bevált 
tanodai gyakorlatokból című kiadvány. A tanácsadói látogatások és 
különböző adattáblák alapján költséghatékonysági elemzés is készült.  
Az uniós finanszírozásban működő tanodák vizsgálata alapján lezajlott 
a tanodák fenntarthatóságára, rendszerbe illeszthetőségére vonatkozó 
hatásvizsgálat, és ennek alapján az EMMI és az SZGYF bevonásával 
megszületett a Szakmai ajánlás a tanoda szolgáltatás működtetésére 
című dokumentum. 

A 288 tanoda működése és a Projekt támogatása hozzájárult a hát-
ránykompenzációt növelő iskolarendszeren kívüli tevékenységek ered-
ményességéhez. 
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„MÁSODIK ESÉLY” PROGRAM

A hátránycsökkentést hosszú távon az érettségit, szakképzettséget adó 
középfokú iskolák elérhetőségének növelésével, rövid távon pedig a „Má-
sodik esély” iskola típusú képzések bővítésével is elő lehet segíteni. Eb-
ben nyújtott segítséget a Projekt azzal, hogy az EFOP-3.1.9-16 azonosí-
tó számú, „Iskolapad újratöltve – Második esély programok támogatása” 
elnevezésű pályázatot megvalósító nyertes intézmények/szervezetek ré-
szére az igényekhez igazodó szakmai támogatást biztosított.

A Projekt tizenhárom intézménynek, az „Iskolapad újratöltve – Má-
sodik esély programok támogatása” elnevezésű projekt nyertes pályá-
zóinak segített abban, hogy az iskolából lemorzsolódott 16–24 éves 
fiatalokat középfokú végzettséghez juttassák. A program a köznevelés 
területén a hátrányos helyzetű fiatalokat tekintette elsődleges célcso-
portjának. Jellemzője a fokozott odafigyelés a fiatalok szociális és eg-
zisztenciális problémáira, a tanulás iránti igény felkeltését célzó, új-
szerű megoldások alkalmazása és a szociális gondoskodás felé való 
nyitottság volt. Egyfajta alternatív iskolai szemlélettel, a megcélzott ré-
teg számára kidolgozott speciális módszerekkel igyekezett a formális 
oktatás keretei között tartani a fiatalokat. 

A megvalósító iskolák országos megoszlása
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A „Második esély” iskola jellegű elődprojektekbe (TÁMOP-3.3.9.B-12/1; 
TÁMOP-3.3.9.B-12/2; TÁMOP-3.3.9.D-12 és TÁMOP-3.3.13-13/1) 
bevont iskolákban szükségletfelmérés készült az eredmények, ta-
pasztalatok összegzése és az intézmények valós igényeinek meg-
ismerése céljából. A kapott információk alapján a hatékony szakmai 
támogatás érdekében egy módszertani tanácsadót és két képzőt von-
tunk be a munkába.

A módszertani tanácsadó közreműködésével 2017 októberében ki-
fejlesztettünk és akkreditáltattunk egy hatvanórás folyamatba ágyazott 
képzést „Második esély” iskolák vezetése címmel. A képzést a bevont 
iskolák pedagógusai számára négy csoportban szerveztük meg 2018 
augusztusa és 2019 májusa között. A képzéseken ötven fő, az EFOP-
3.1.9 projekt megvalósításában és működtetésében részt vevő peda-
gógus és támogató szakember szerzett tanúsítványt. A képzés lehe-
tőséget biztosított a résztvevőknek olyan konkrét, a napi gyakorlatban 
alkalmazható módszerek megismerésére, amelyek a tanulók egyéni 
ütemű haladását támogatja. 

A Projekt során végzett igényfelmérés rámutatott arra is, hogy az in-
tézmények szerint szükség van az együttműködés színtereinek kialakí-
tására és a megszerzett tapasztalatok megosztására. 2018 márciusá-
ban harmincöt fő részvételével szakmai információs napot rendeztünk, 
melyen a Projekt és a megvalósító intézmények egyaránt bemutatkoz-
tak. Az együttműködés, az eredményesség és az egymástól való tanu-
lás jegyében 2018. április és 2020. február között szakmai műhelymun-
kák nyolcalkalmas sorozatára került sor.

A műhelymunkákon tapasztalt magas részvételi arány (241 fő) azt 
mutatta, hogy a megvalósítók számára komoly nehézséget jelentett  
a pályázati kiírásnak és a törvényi előírásoknak való együttes megfe-
lelés, ezért további hét, az iskolák hálózatosodását támogató műhely-
munka valósult meg különböző helyszíneken. 

A kihelyezett műhely-munkáknak Gyula, Ka-zincbarcika, Pécs, 
Miskolc, Szikszó, Biri, Duna-újváros és Szeged adott otthont, 277 fő 
részvételével. 

27



28

Műhelyfoglalkozás közben

A kollégák hangsúlyozták, hogy rendkívül hasznos volt számukra a tu-
dásmegosztás, az egymás munkájába való betekintés, és fontos szak-
mai fejlődési lehetőséget biztosított a rendezvénysorozat a további 
munkához, a feltöltődéshez és az eredményességhez.

A Projekt keretében külső Sharepoint-felület kialakítására is sor ke-
rült, melynek célja az iskolákra vonatkozó adatbázis létrehozása volt.

A programot megvalósító intézmények tapasztalatait összegző,  
az elért eredmények fenntarthatóságára vonatkozó koncepciót is ma-
gában foglaló zárótanulmány is készült, mely többek között szakpoliti-
kai ajánlást tartalmaz, hogy az országban minél több helyen válhassa-
nak elérhetővé a „Második esély” iskola típusú képzések a középfokú 
köznevelési intézményekben.
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 „BARI SHEJ (NAGYLÁNY)” PROGRAM

A „Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése” című pályá-
zatok tapasztalataira építve 2017 márciusában jelent meg az EFOP-
1.4.4-16 azonosító számú, „Bari Shej (nagylány)” című pályázat, amely 
a hátrányos helyzetű, köztük roma lányok komplex támogatását kíván-
ta biztosítani a korai iskolaelhagyás leküzdése érdekében. A megva-
lósítás során a Projekt szakmai háttértámogatást nyújtott az ország 
tizenhat megyéjében működő nyolcvanhét „Bari Shej” program-
megvalósító szervezet részére.

A megvalósítás helyszínei (megyék szerint)
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A szervezetek körében végzett szükségletfelmérésből kirajzolódott, 
hogy hatékony támogatást jelentene a program sikeres megvalósításá-
hoz a mentorok felkészítése a terepen végzett munkára. Ennek meg-
felelően a szakmai támogatás részeként a Projekt szakmai szakértői 
csapata mentori kézikönyvet fejlesztett ki. A megvalósító szervezetek 
képviseletében 188 mentor képzése történt meg tizenöt képzési al-
kalom alatt. Ők a megszerzett tudást átadták a programban közremű-
ködő további mentorkollégáknak.

A 2018-as mentorfelkészítést követően mintegy 440 mentor kezdte 
el tevékenységét a terepen. A mentorok közel kétezer 10–18 éves 
roma lány mentorálását végezték egyéni és csoportos formában. 
2018. november és 2019. május között a mentori munka megkez-
dését követően, az Oktatási Hivatal szervezésében húsz regionális 
szakmai műhelymunka valósult meg. Ezek fő célja az volt, hogy in-
teraktív foglalkozás keretében segítsék a nyertes szervezetek közötti 
tudásmegosztást, valamint a partneri együttműködést. A húsz foglal-
kozás két fő témát dolgozott fel: tíz műhelymunka a jó gyakorlatok 
adaptálására, disszeminációjára, további tíz műhelymunka pedig  
a hálózatosodásra fókuszált.

A szakmai támogatás részeként az Oktatási Hivatal online mento-
ri adatszolgáltatási rendszert fejlesztett ki. A huszonhét kérdésből 
álló mentorrendszer a mintegy 440 „Bari Shej”-mentor havi adatszol-
gáltatási kötelezettségére biztosít felületet. A mentorrendszer adatait  
a projektidőszak alatt három mérési ponton elemezték a szakértők, ami 
alapját képezte a „Bari Shej” program zárótanulmányának is. 

Szintén a szakmai támogatás részeként valósult meg a külső Share-
point-felület informatikai fejlesztése. A felület minden projektmegvaló-
sító számára elérhető, a tartalom feltöltése folyamatos.

A projektidőszak során összegyűlt tapasztalatokat, a két alkalommal 
végzett fókuszcsoportos interjúk során nyert információkat, valamint  
a mentoráltak, az iskolaigazgatók és a „Bari Shej”-projektmegvalósítók 
körében végzett kérdőíves felmérés adatait a program zárótanulmánya 
tartalmazza. Ebben olvasható az Oktatási Hivatal szakmai támogatá-
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sának összefoglalása és a megvalósító szervezetek tapasztalatainak, 
személyes történeteinek bemutatása is.

A legtöbb pozitív tapasztalat a mentoráltak aktivitásában, készsége-
inek és személyiségének fejlődésében, valamint a mentorok és men-
toráltak kedvező viszonyában mutatkozott meg. A projektidőszak ta-
pasztalatai azt jelezték, hogy a programban résztvevők körében nőtt 
a tanulás iránti motiváció, megértették a tanulás fontosságát, erősebb 
lett a jövőbe és a tanulásba vetett hitük, határozottabb és pozitívabb 
jövőképük alakult ki.

Kérdés a mentorokhoz: Tapasztalt-e pozitív változást a mentoráltaknál?
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KÉPZÉSEK A PROJEKTBEN

A Projekt a bevont pedagógusok módszertani fejlesztését képzések 
keretében valósította meg, melyek iskolarendszeren belüli és kívüli 
megvalósítókat és munkatársakat egyaránt érintettek. A Projekt során 
öt különböző akkreditált képzésen való részvételre adtunk lehetőséget:

  

A Projekt által kiállított tanúsítványok eloszlása képzésenként

1. A Módszertani Gyakorlóintézmények Hálózat működtetésére törté-
nő felkészítés a hatékony esélyteremtő intézményi működés érde-
kében (továbbiakban: MPH);

2. Esélyteremtő intézményfejlesztési program és eszközrendszer  
(a továbbiakban: ETIPE);
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3. Tanodai szakmai képzés;
4. Tanodamenedzsment-ismeretek;
5. „Második esély” iskolák vezetése;
6. Az esélyteremtő intézményi működés pedagógiai módszertani és 

szervezetfejlesztési területei – a tanulók tudatos fejlesztése és  
a tanulószervezetté válás lehetőségei (a továbbiakban: ETIPE II.).

Az akkreditált „Tanodai szakmai”, a „Tanodamenedzsment-ismeretek” 
és a „Második esély” iskolák vezetése képzéseket 2017-ben, a Pro-
jektben dolgozó több mint húsz szakértő és tanácsadó együttműkö-
désével fejlesztettük ki. A változatos bemeneti feltételeket támasztó 
képzések megvalósítása során összesen 3196 pedagógus végzett-
ségű résztvevő kapta meg a tanúsítványát elektronikus úton. A fel-
sorolt képzések összesen 237 képzési csoportban valósultak meg  
az ország számos helyszínén. 

 

A képzések helyszínei
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Az említett képzéseken felül a „Bari Shej” projektekben dolgozó men-
torok tizenöt alkalommal kaptak módszertani segítséget egy nem akk-
reditált képzés keretein belül, melyet több mint kétszázan végeztek el.

Az ETIPE-képzések megvalósulása előtt húsz oktatót készítettünk fel 
feladatuk ellátására a képzők képzésén.

A 190 ETIPE-képzés tapasztalatait, illetve az intézmények kérdőíves 
visszajelzéseit összegezve a Projekt keretében kifejlesztettünk egy 
negyedik hatvanórás képzést „Az esélyteremtő intézményi működés 
pedagógiai módszertani és szervezetfejlesztési területei – a tanulók 
tudatos fejlesztése és a tanulószervezetté válás lehetőségei” címen.  
Ezt 2019 márciusában sikeresen akkreditáltattuk. Az újonnan kifejlesz-
tett képzés célja a részt vevő pedagógusok/nevelőtestületek felkészíté-
se az esélyteremtő nevelést lehetővé tevő, belső és külső együttműkö-
désen alapuló pedagógiai módszertani kultúra tudatos megerősítésére 
és az intézmény tanulószervezeti rendszerként való működtetésére. 
További átfogó cél annak elősegítése, hogy a résztvevők váljanak nyi-
tottá az új típusú pedagógusszerepekre, és kapjanak bátorítást az új-
szerű módszertani elemeknek a saját pedagógiai gyakorlatukban való 
kipróbálására és alkalmazására.

A Projekt a huszonkilenc Módszertani Partnerintézményi Hálózat is-
kolái számára szervezte meg a képzést.

Az ETIPE II. képzések megvalósulása előtt a nyolc oktatót a képzők 
képzésén készítettük fel.

2020. augusztus és november között a tizenhárom képzésből tizen-
kettő valósult meg.

A koronavírus okozta pandémia miatt az eredetileg személyes jelen-
létet igénylő hatvanórás képzést online formában kellett megvalósítani.

A járvány miatt a tizenhárom képzési csoportból csak egynek volt le-
hetősége az eredeti akkreditációnak megfelelően, személyes jelenlét-
tel teljesítenie a hatvanórás ETIPE II. képzés anyagát, egy intézmény 
pedig csak a kurzus első etapját tudta teljesíteni.

A képzésen összesen 252 fő vett részt; 239 főnek tanúsítványt, tizen-
két főnek igazolást állítottunk ki.
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Az online kontakt képzések során, a tizenkét képzési csoport részt-
vevőinek és trénereinek tapasztalatait összegezve, illetve a pandémi-
ás körülményekhez alkalmazkodva a Projekt szakemberei célszerűnek 
látták, hogy a képzést módosítsák, így azt negyvenórás ETIPE II/B 
blended learning (online kontaktot és távoktatást tartalmazó) formában 
is akkreditáltattuk. Ebben a képzési formában a Projekt intézményfej-
lesztési időszakában lévő, önként vállalkozó harminc intézmény peda-
gógusai vettek részt.
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EREDMÉNYEK, FENNTARTHATÓSÁG

A Projekt a fenntartható fejlődést szolgáló oktatás és nevelés megva-
lósításához adott szakmai segítséget és támogatást az intézményi és 
intézményen kívüli színtereken.

• Az intézményfejlesztés során elindított, a helyi viszonyokra reagá-
ló, befogadó szemléletű esélyteremtő, intézményi működés tovább 
építhető az általunk biztosított, ETIPE, ETIPE II., ETIPE II/B kép-
zések adta tudástöbblet alkalmazásával. Akkreditált képzéseinkkel  
a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlődéséhez járultunk 
hozzá, biztatva őket a gyakorlatközpontú oktatás megvalósítására.

• A projektmegvalósítás befejezése után is biztosítjuk a kifejlesztett kép-
zésekhez való hozzáférést annak érdekében, hogy azokat minél több 
intézmény alkalmazhassa és beépíthesse módszertani kultúrájukba.

• A nevelőtestületek a segítő szakemberek által nyújtott szakmai tudást 
kamatoztathatják, fejleszthetik a mindennapi tevékenységük során.

• A hálózatosodás megteremtésével folytatódhat a szakmai eszmecsere 
az intézmények pedagógusai és az egyetemek hallgatói között.

• A pedagógushallgatók bevonása a hátrányos helyzetű térségek is-
koláiban való gyakorlatvégzésbe – tekintettel az érdeklődésre és  
a komoly szakmai tapasztalatok megszerzésére való igényekre – 
továbbra is beépülhet a felsőoktatás rendszerébe. 

• A Projekt megvalósítói által összeállított tanulmányokat, kiadványo-
kat elektronikusan az Oktatási Hivatal honlapján közzétesszük illet-
ve példányait az Országos Széchenyi Könyvtárból is kikölcsönöz-
hetik az érdeklődők.

• Hatás- és zárótanulmányaink minden területen azt vizsgálták, hogy 
a projektidőszak során végzett tevékenységek milyen eredménye-
ket hoztak, és hogy miként épülhetnének be az államilag finanszíro-
zott tevékenységek körébe, ahogy a Tanodák esetében is történt.

• Az adatszolgáltatás biztosításával valamint a módszertani gyakor-
lóintézményi hálózat adatbázisának fenntartásával és frissítésével 
kívánjuk szolgálni a projekt eredményeinek fenntartását.
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Szakmai gyűjteményeink
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PROJEKTKIADVÁNYOK

Intézményfejlesztés tématerület

1. Jó gyakorlatok az oktatás szakaszai közötti átmenetekhez, Oktatási 
Hivatal, Budapest, 2020. 

2. Innovatív jó gyakorlatok gyűjteménye, Oktatási Hivatal, Budapest, 
2020. ISBN:978-615-81539-1-1

3. EFOP-3.1.7-16-2016-00001 Esélyteremtés a köznevelésben – 
Hatás-tanulmány, fenntarthatósági koncepció, Oktatási Hivatal, 
Budapest, 2020. 

Gyógypedagógiai tématerület

4. Kézikönyv részképesség elmaradásának szűréséhez pedagógusok 
számára, Oktatási Hivatal, Budapest, 2020. 

Pszichológiai tématerület

5. Oktatási intézmények számára klímakérdőív kidolgozása és  
az eredmények bemutatása, Oktatási Hivatal, Budapest, 2020.

„Tabuk nélkül” tématerület

6. Tabuk nélkül tanároknak
Szakmai-módszertani gyűjtemény, Oktatási Hivatal, Budapest, 
2020. 

Tanoda tématerület

7. Tanodáktól tanodáknak – Szemelvények bevált tanodai  
gyakorlatokból, Oktatási Hivatal, Budapest, 2019.  
ISBN:978-615-81064-2-9

8. Tanodai tapasztalatok (2015–2019), Oktatási Hivatal, Budapest, 

„Bari Shej” tématerület

9. A Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése program  
mentori kézikönyve, Oktatási Hivatal, Budapest, 2019. 

10. A roma lányok végzettség nélküli iskolaelhagyásának megelőzése 
program (zárótanulmány), Oktatási Hivatal, Budapest, 2020. 
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AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSBEN  
RÉSZESÜLŐ INTÉZMÉNYEK

1.
Ágasegyháza–Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola, Orgovány

2. Álmosdi Bocskai István Általános Iskola

3. Alsóvadászi Tompa Mihály Általános Iskola

4. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola 

5. Bagamér-Kokad Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Bagamér

6. Barsi Dénes Általános Iskola, Komádi

7. Bereczki Máté Általános Iskola, Kunágota

8. Bereczky Zsigmond Református Általános Iskola, Dombrád

9. Berekböszörményi Kossuth Lajos Általános Iskola

10. Boldogkőváraljai Körzeti Általános Iskola

11. Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola

12. Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

13.
Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola Alapfokú Művészeti 
Iskola Tiszasülyi Tagintézménye

14. Csányi Szent György Általános Iskola

15. Csengelei Általános Iskola 

16. Csökölyi Általános Iskola

17. Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola 

18. Fábiánházi Általános Iskola

19. Farkas Gyula Baptista Általános Iskola, Sárosd

20. Farkas László Általános Iskola, Kelebia

21. Farkaslyuki Általános Iskola

22. Fogarasi János Általános Iskola, Kázsmárk

23. Forrói Gárdonyi Géza Általános Iskola

24.
Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti  
Iskola, Sajólád
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25. Gégényi Gárdonyi Géza Általános Iskola

26. Geszti Arany János Általános Iskola

27. Gyöngyösoroszi Árpád Fejedelem Általános Iskola

28. Győrteleki Fekete István Általános Iskola

29. Halmajugrai Arany János Általános Iskola

30. Hernádvécsei Körzeti Általános Iskola

31. Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola

32. Homokszentgyörgyi I. István Általános Iskola 

33. Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda

34. Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 

35. Id. Szabó István Általános Iskola, Cered

36.
Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Abaújszántó

37.
Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fekete 
Borbála Általános Iskolája, Szentpéterszeg

38. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

39. Jánkmajtisi Móricz Zsigmond Általános Iskola

40. Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Sárrétudvari

41. Kálozi Szent István Általános Iskola 

42. Kálvin János Református Általános Iskola Géberjéni Tagintézménye 

43. Kántorjánosi Móra Ferenc Általános Iskola

44. Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola 

45. Kislángi Tamási Áron Általános Iskola

46. Kisnánai Szent Imre Általános Iskola

47. Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Ásotthalom

48. Kovács Mihály Általános Iskola, Abádszalók

49. Kölesdi Béri Balogh Ádám Általános Iskola

50. Kunfehértói Általános Iskola

51. Kunmadarasi Általános Iskola

52. Kurityáni Kossuth Lajos Általános Iskola
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53. Laki Körzeti Általános Iskola 

54. Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola

55. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskolája

56. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszaburai Általános Iskolája

57. Magyarbánhegyesi Kossuth Lajos Általános Iskola

58. Magyarbólyi Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola

59. Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Iskola, Sükösd

60. Máltai Óvoda és Általános Iskola, Tarnabod

61. Mátyás Király Katolikus Általános Iskola, Hernádkak

62.
Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú 
Művészeti Iskola

63. Mezőszentgyörgyi Eötvös Károly Általános Iskola 

64. Mezőszilasi Németh László Általános Iskola 

65. Mindszentgodisai Általános Iskola

66.
Mocsáry Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Karancslapujtő

67. Molnár Mózes Általános Iskola, Bodroghalom

68. Nagy Zoltán Általános Iskola, Erk

69. Nagydobosi Általános Iskola

70. Nagyrozvágyi Általános Iskola

71. Nógrádmegyeri Mikszáth Kálmán Általános Iskola

72. Novajidrányi Kölcsey Ferenc Általános Iskola

73. Nyárády András Általános Iskola

74. Nyírcsászári–Bátorliget–Terem–Nyírderzsi Általános Iskola, Nyírcsászári

75. Nyírgyulaji Kossuth Lajos Általános Iskola

76. Nyírkátai Vörösmarty Mihály Általános Iskola

77. Nyírparasznyai Általános Iskola

78. Ófehértói Általános Iskola

79. Okányi Általános Iskola

80. Ópályi Jókai Mór Általános Iskola
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81. Ozorai Illyés Gyula Általános Iskola

82. Öcsödi József Attila Általános Iskola

83. Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 

84. Porcsalmai Kiss Áron Általános Iskola

85. Pusztadobosi Általános Iskola

86. Ragályi Balassi Bálint Általános Iskola

87. Rakacai Általános Iskola

88. Rimóci Szent István Általános Iskola 

89. Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda, Hajdúhadház

90. Sajókazai Balassi Bálint Általános Iskola

91. Sárkeresztúri Általános Iskola

92. Somogyszobi Általános Iskola

93. Szabó Magda Általános Iskola, Botpalád

94. Szabolcsveresmarti Kazinczy Ferenc Általános Iskola

95. Szalkszentmártoni Petőfi Általános Iskola

96. Szamosszegi Általános Iskola

97.
Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Alapfokú  
Művészeti Iskola

98. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola, Füzesabony

99. Szegvári Forrai Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

100. Szemerei Általános Iskola

101. Szent Anna Katolikus Általános Iskola, Hangony

102. Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola, Nyíradony

103. Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola, Nyíracsád

104. Szentpétery Zsigmond Általános Iskola, Rohod

105. Szeremle–Dunafalva Általános Iskola 

106. Szerepi Kelemen János Általános Iskola 

107. Szini Általános Iskola

108. Teleki József Általános Iskola és Szakképző Iskola, Szirák

109. Tiszapüspöki Általános Iskola
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110. Törökkoppányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

111. Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola

112.
Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,  
Körösladány

113. Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola

114. Vajdácskai Általános Iskola 

115. Vasmegyeri Megyer Vezér Általános Iskola

116. Véméndi Általános Iskola

117. Veres Pálné Általános Iskola, Vanyarc

118. Versendi Általános Iskola

119. Zákányi Zrínyi Miklós Általános Iskola

120. Zsadányi Református Általános Iskola

A MÓDSZERTANI PARTNERINTÉZMÉNYI HÁLÓZAT 
ISKOLÁI

1. Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskola

2. Almamellék–Somogyhárságyi Általános Iskola és Kollégium

3.
Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola,  
Hódmezővásárhely

4. Arnóti Weöres Sándor Általános Iskola

5. Balsaráti Vitus János Általános Iskola, Dombegyház

6. Barcsi Arany János Általános Iskola

7. Bátai Hunyadi János Általános Iskola  

8. Bódvaszilasi Körzeti Általános Iskola

9. Csarodai Herman Ottó Általános Iskola

10. Csete Balázs Általános Iskola, Jászkisér

11.
Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola
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12. Kálvin Téri Általános Iskola, Püspökladány

13.
Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola, 
Almáskamarás

14. Kenézlői Általános Iskola

15. Királyegyházai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

16. Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola

17. Kisszállási Sallai István Általános Iskola

18. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

19. Mátraderecskei Általános Iskola

20. Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola

21. Nagykállói Általános Iskola

22. Nógrádsápi Fekete István Általános Iskola 

23. Petritelepi Általános Iskola, Püspökladány

24. Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola

25. Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye

26. Tarcali Klapka György Általános Iskola

27. Teveli Általános Iskola

28. Vásárosdombói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

29. Vasvár Úti Általános Iskola, Ózd

30. Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskola


