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Az ülés témái

- Az eddig elvégzett feladatok ismertetése,

- A tankerületi esélyegyenlőségi helyzetelemzés 

rövid bemutatása,

- További feladatok
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Eddigi tevékenység

• A Család- és Gyermekjóléti Központtal történő együttműködés -
szociális munkások az iskolákban.

• Tankerületünk tanügy-igazgatási referenseinek elérhetőségét 
intézmények, járások szerint megosztottuk a járási családsegítő 
központok vezetőivel, segítve ezzel is a közvetlen és hathatós 
együttműködést.

• A Tankerületi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés (TEH) 1.0, 2.0 
elkészült. 

• Velencén 2019. május 22-én a Velencei Dr. Ranschburg Jenő EGYMI-
ben majd az Arany EGYMI-ben szerveztünk egy- egy roma érzékenyítő 
programot. A programsorozat folytatódik.
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• Létrejött a gyp.hu honlap, mely azon kívül, hogy az intézményközi 
munkaközösség honlapja, fórumul szolgál a többségi intézmények 
számára az antiszegregációval kapcsolatos rendezvények 
megismertetésére is.
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• A Székesfehérvári Tankerületi Központ fenntartásában lévő 
intézmények körében magas számban és széles választékkal 
működnek esélyteremtésre alkalmas programok. Néhány ezek közül:

ESÉLYTERMTŐ PROGRAMOK
A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ 

INTÉZMÉNYEK SZÁMA (db)

Komplex Instrukciós Program (KIP) 4

Komplex Alapprogram (KAP) 9

ÉlménySuli 3

Békés iskola program 3

Nemzeti Tehetség Program (NTP) 9

Határtalanul Program 45

Tanoda 3

Arizona program 4

Dalton-módszer 1

LEGO program 4

Arany János Tehetség Program (AJTP) 2

ŐKO Iskola 45

Boldog Iskola 15

Érzékenyítő program 11
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Pályázati esélyteremtés

• EFOP 3.1.5. A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 
támogatása.

• EFOP 3.2.3  Digitális környezet a köznevelésben.

• EFOP 3.3.5. Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő 
Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása.

• Intézkedési tervek készülnek intézményre szabottan is.
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További teendők: Tankerületi Esélyegyenlőségi 
Helyzetelemzés(TEH) intézkedési terv (TEIT)

• A Tankerületi Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés (a továbbiakban: TEH)
kiindulópontul szolgál az oktatási esélyegyenlőség előmozdítását 
szolgáló beavatkozások és fejlesztések tervezéséhez, illetve az előírt 
Tankerületi Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv (a továbbiakban: TEIT)
készítéséhez.

• 2019. augusztus végére elkészült a TEH 2.0 változata is, melyben már 
a 2017-es adatok a 2018-as statisztikai adatokkal összehasonlításra 
kerültek.
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A TEH 2.0 bemutatása

• A dokumentum az Oktatási Hivatal által gondozott EFOP 3.1.5-16-
2016-00001 azonosítószámú „A tanulói lemorzsolódással 
veszélyeztetett intézmények támogatása” című kiemelt projekt 
keretében készült.

• 144 oldalas, alapjában véve a 2017. és 2018. évi októberi statisztikák 
és intézményi adatok tematikus feldolgozásán alapul, melyet az OH 
közreműködésével tudtunk ilyen részletességgel felhasználni.
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A dokumentum célja

• Az esélyegyenlőségi helyzetelemzés elkészítésének célja, hogy a feltárt 
adatokkal kiindulópontot adjon a tankerületi központ fenntartásában lévő 
köznevelési intézményekben az esélyegyenlőség előmozdítását szolgáló 
beavatkozások, korrekciók és fejlesztések tervezéséhez, a tankerületi 
szintű esélyegyenlőségi intézkedési terv elkészítéséhez.

További cél:

• az esélyegyenlőséget érintő kihívások, hiányosságok feltárásával a 
köznevelés terén megvalósuló esélyegyenlőség elősegítése,

• a szelekciós mechanizmusok feltárásának támogatása,

• a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási 
deszegregáció támogatása,

• az iskolai lemorzsolódás megelőzésének támogatása.
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Feladatok
• A tanulói lemorzsolódás elleni küzdelem folytatása, lehetőségek 

keresése,

• esélyteremtő programok,

• HH/HHH tanulók figyelemmel kísérése,

• az igazolatlan hiányzások számának emelkedése esetén jelzés 

• roma érzékenyítő előadássorozat folytatása 

• integráció erősítése, több közös program meghirdetése a többségi és 
szegregált intézmények között- alkalmas felület erre az intézményközi 
munkaközösség honlapja: gyp.hu,

• Tankerületi Intézkedési Terv elkészítése (TEIT).

• Kréta felületen ESL nyomonkövetés lehetősége (lemorzsolódás)

11



Köszönöm szépen a figyelmet!
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