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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
A KÖZNEVELÉS ESÉLYTEREMTŐ 
SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE A MISKOLCI 
TANKERÜLETI KÖZPONTNÁL  
 

Véget ért „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Miskolci Tankerületi Központnál” című projekt, 

amelynek segítségével 500 millió forint támogatásból korszerűsítettük a sajátos nevelési igényű gyerekek 

ellátását.  

A projekt a Széchenyi 2020 programban, 48 hónapon át tartott a Miskolci Tankerületi Központ két kiemelt 

intézményében: a Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI-t érintően a súlyosan és 

halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények és az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori 

hálózat szakmai fejlesztését végeztük el. A Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a 

megye 16 járásában kapcsolódott be a munkába, amelyet a minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz 

való hozzáférés javítása, a szakszolgálati ellátásban tapasztalható területi egyenlőtlenségek csökkentése 

érdekében végeztünk. Eredeti programterveinket a COVID 19 járvány miatt többször át kellett szerveznünk, 

nagy büszkeség számunkra, hogy valamennyi programunkat sikerült teljeskörűen megvalósítanunk. 

A közel négy év alatt 6865 pedagógust és társszervezetek szakembereit (orvosok, védőnők, szociális ágazat 

munkatársai stb.) vontunk be a közös munkába. Összesen 10 konferenciát, több mint 100 szakmai 

programot, tanúsítvánnyal záródó továbbképzést szerveztünk kollégáinknak.   A pszichológusok számára 

szupervíziót, „burn-out” tréninget tartottunk, az integráló iskolákban gyógypedagógusi mentorálást 

biztosítottunk több mint 1700 órában. Szintén 10 intézményünkben több mint 60 alkalommal működtek a 

szülőklubok, így növelve a sajátos nevelési igényű gyermekek családjainak kompetenciáját a rájuk háruló 

nehéz feladatok megélésében, ellátásában. Legkedvesebb programunk a „Kalandra fel!” nyári táborok, a 

„Szóbátorság” szavalóversenyek voltak, amelyek egyszerre töltötték be a szülősegítő és a társadalmi 

érzékenyítést célzó programok funkcióját.  

 

Az európai uniós támogatás segítségével 125 millió forint értékben szereztünk be a különleges gondozást 

igénylő gyerekek ellátását segítő speciális fejlesztő és diagnosztikus eszközöket. Szoftverfejlesztéssel, 

szakmai kiadványokkal, oktató filmekkel, multimédiás anyagokkal, új módszertanokkal gazdagodtak az 

intézmények, melyek a szakemberek és a szülők számára is segítségül szolgálnak speciális feladataik 

ellátásához.  

 

A Miskolci Tankerületi Központ sikeresen valósította meg az EFOP 3.1.6 szakmai projektet gazdag 

tartalommal, hasznos fejlesztésekkel, a sajátos nevelési igényű gyermekek és az őket ellátó szakemberek 

javára. A projekt jelentős szakmai bázist  nyújtott ahhoz, hogy az intézményben dolgozó szakemberek 

motiválása, a kurrens kutatási eredmények megismertetése, a szakmai munkaközösségek együttműködése 

tartósan javítsa az ellátás színvonalát.  

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 500.000.000 FT 
MEGVALÓSÍTÁS IDŐSZAKA: 2018.01.01-2021.12.20. 
PROJEKTAZONOSÍTÓ: EFOP-3.1.6-2017-00030 
TÁMOGATÁS INTENZITÁSA: 100% 
TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő támogatás 
 
További információ: 
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