
  
 
 
 
 
 

 

 

 Sajtóközlemény 
 

Lezárult a köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése projekt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
EGYMI intézményeiben 
 
Befejeződött az EFOP-3.1.6-16-2017-00023 számú, „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése 
a Mezőkövesdi Tankerületi Központ által fenntartott Borsod-Abaúj-Zemplén megyei EGYMI 
intézményeiben” című projekt. 
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ és konzorciumi partnerei mintegy 336 millió forint vissza nem 
térítendő támogatásból fejlesztették a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó 
köznevelési intézmények szakmai feltételrendszerét. A projekt a Széchenyi 2020 program része. 
 
A projektben a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei EGYMI valamennyi feladatellátási helye, a Csillagfürt 
EGYMI Ózdi, Tornanádaskai és Kurityáni Tagintézménye, a Pécsvárady Botond EGYMI, a Deák Úti 
EGYMI valamennyi feladatellátási helye és a Tokaji EGYMI vett részt. 
A szakmai fejlesztés részeként a pedagógusok továbbképzéseken, szakmai napokon, konferenciákon, 
eszközbemutatókon vettek részt, ahol speciális, a munkájukat segítő eszközökkel és módszerekkel 
ismerkedtek meg. Lehetőségük volt saját intézményi módszertanuk fejlesztésére tevékenységfüzetek, 
témahetek, programok összeállításával. A projekt segítségével az intézmények szülősegítő 
előadásokat, szülőklubokat, tájékoztatókat és nyílt napokat szerveztek, valamint az intézmények 
tanulóinak kirándulásokat, játszóházakat, közös szabadidős programokat, táborokat rendeztek. 
A projekt eredményeként több száz szakmai támogató programot, ezek közül több egész napos 
rendezvényt rendeztek meg az iskolák. Kifejezetten a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók és súlyosan 
fogyatékos gyermekek számára kifejlesztett terápiás-, kommunikációs, infokommunikációs és egyéb 
oktatási eszközöket szerezhettek be az intézmények. 
A projekt befejezéséig a támogatott programokban több, mint 400 tanuló, képzésben, átképzésben 
pedig 164 fő pedagógus vett részt. 
 
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ és konzorciumi partnerei a megvalósító intézményeken keresztül 
a fejlesztéssel a leginkább rászoruló, a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek gondozásának 
hatékonyságát növelte, és hozzájárult a korszerű ellátás feltételrendszerének megteremtéséhez a 
sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók esetében is. 
 
Kedvezményezett neve: Mezőkövesdi Tankerületi Központ 
Konzorciumi partnerek:     Kazincbarcikai Tankerületi központ (2019.07.01. hatállyal) 

Sárospataki Tankerületi Központ (2019.09.01. hatállyal) 
Szerencsi Tankerületi Központ (2021.09.01. hatállyal) 

Szerződött támogatás összege: 336.023.797.- Ft 
    Mezőkövesdi Tankerületi Központ - 194.579.270 Ft 

Kazincbarcikai Tankerületi központ - 60.577.024 Ft 
Sárospataki Tankerületi Központ - 71.436.900 Ft 
Szerencsi Tankerületi Központ - 9.430.603 Ft 

Támogatás mértéke:  100 % 
Projekt kezdő dátuma:  2018.05.01. 
Projekt befejezési dátuma: 2022.07.29. 


