
 
Győri Tankerületi Központ 

 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések 
frissítve:2022.09.30. 

Projekt száma Projekt címe 
Támogatási 

összeg (Ft) 

Megvalósítási 

időszak 

kezdete 

Megvalósítási 

időszak vége 
Megvalósuló fejlesztés leírása Fejlesztésben érintett köznevelési intézmény neve 

EFOP-3.1.6-16-2017-00031 

A Győri Tankerületi Központ 

célzott fejlesztési terve az 

SHF tanulók az SNI tanulók 

hatékonyabb ellátása és a 

megyei pedagógiai 

szakszolgálat szakmai 

megújulása érdekében 

439 770 402  2018.01.01 2022.06.30 

A projektben tervezett fejlesztések hozzájárulnak az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való 

hozzáférés javításához, a nevelési-oktatási egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Pályázatunk célja a súlyos és halmozottan 

fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatása, a családok kompetenciáinak erősítése, a 

társadalmi elfogadás elősegítése, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények és utazó gyógypedagógusi, utazó 

konduktori hálózatok fejlesztése a tervezett tevékenységek megvalósulása által. 

 

A Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, 

Kollégium az első részcélhoz kapcsolódóan konkrét célokat fogalmaz meg: 

• fejleszteni a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek ellátását: emelni a fejlesztő nevelés-oktatás színvonalát 

specifikus tanfolyamokon, akkreditált továbbképzéseken, a gyermekek képességeihez, fogyatékosságához mért 

digitális kompetencia fejlesztését szolgáló továbbképzéseken való részvétellel 

• a szülők számára szervezett workshopon tájékoztatni, segíteni a szülőket az intézményben használt gyógyászati 

segédeszközök, fejlesztőeszközök, módszerek, eljárások bemutatásával, a tanulók otthoni ellátását, a családok 

kompetenciáit erősíteni, 

• bővíteni az intézmény eszközparkját: speciális terápiás eszközök beszerzésével 

• súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek társadalmi integrációját elősegíteni érzékenyítő programok 

szervezésével, lebonyolításával. 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a második részcélhoz kapcsolódóan konkrét célokat 

fogalmaz meg: 

• a minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a szakszolgálati ellátásban tapasztalható 

területi egyenlőtlenségek csökkentése 

• a minőségi szakszolgálati feladatok ellátásához szükséges eszközök biztosítása 

• célunk, hogy magasan és sokrétűen képzett szakemberek vegyenek részt a szakértői bizottsági tevékenységben 

• a szakemberek speciális eszközök használatára történő felkészítésének támogatása ennek tükrében intézményünk 

szakmai életében elengedhetetlen 

• az ellátásra szoruló gyermekek, tanulók előmenetelének támogatása 

• célunk, hogy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztését szolgáló 

módszerekkel rendelkezzenek a szakembereink 

• a konduktív pedagógiai ellátás és a nevelési tanácsadás szakfeladatunk jövőbeni célja, hogy többek között 

akadálymentesített számítógépekkel, fejlesztő szoftverek megvásárlásával csökkentsük a fogyatékosságukból 

adódó hátrányaikat, támogatva inkluzív nevelésüket 

• a szakszolgálati ellátáshoz kapcsolódó más ágazati szereplőkkel való szélesebb gyakorlati együttműködés 

segítené az ellátásra szorulók minőségi ellátottságát, 

 

A Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a harmadik részcélhoz 

kapcsolódóan konkrét célokat fogalmaz meg: 

• az integrált nevelés minőségének javítása érdekében célunk, hogy utazó gyógypedagógusaink gyógypedagógiai 

ismeretei bővüljenek, minden kompetenciaterületen fejlődjön módszertani kultúrájuk 

• célunk, hogy a korszerű tudás birtokában képessé váljunk annak megosztására, mely hozzájárul a befogadó 

intézményekben dolgozó pedagógusok szemléletformálásához, az integrált tanulók nevelésének-oktatásának 

minőségi, inkluzív nevelési környezetének kialakításához célunk az intenzív szemléletformálás, a környezet, a 

nevelési-oktatási intézmények érzelmi befogadóvá tétele, valamint a családok kompetenciájának erősítése. 

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő 

Iskola, Kollégium 

Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, 

Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

 



 
Győri Tankerületi Központ 

 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések 
frissítve:2022.09.30. 

Projekt száma Projekt címe 
Támogatási 

összeg (Ft) 

Megvalósítási 

időszak 

kezdete 

Megvalósítási 

időszak vége 
Megvalósuló fejlesztés leírása Fejlesztésben érintett köznevelési intézmény neve 

EFOP-3.3.5-19-2020-00088 

„A Csodaszarvas kalandjai” – 

A Csodaszarvas Iskolai 

Közösségi Program 2022. évi 

megvalósítása a Győri 

Tankerületi Központ 

Intézményeiben I. 

60 542 926 2022.04.01 2022.09.30 

A Győri Tankerületi Központ pályázatának célja, hogy nem-formális és informális tanulási módszerek megvalósításán 

keresztül élményalapú tanulást biztosítson az 1-8. évfolyamos tanulók számára. 

 

Projektünk megvalósításával 2022. nyarán (2022. 25. és 26. hete) 12 köznevelési intézmény 700 fő 1-8. évfolyamos 

tanulójának biztosítunk tematikus napközis és bentlakásos programokban való részvételt. 

A megvalósítás során lehetőséget biztosítunk 9-13. évfolyamos tanulók számára az érettségi megkezdéséhez szükséges 

kötelező közösségi szolgálat vállalására. 

A projektben bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezésével az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-

0001 kiemelt projektben kifejlesztett tartalmakat alkalmazzuk. 

Abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola 

Abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola Börcsi Tagiskolája 

Abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola Ikrényi Tagiskolája 

Győri Móricz Zsigmond Általános Iskola 

Háry László Általános Iskola  

Háry László Általános Iskola Kajárpéci Tagiskolája 

Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

Sokorópátkai Általános Iskola 

Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola és Gimnázium 

Tápi József Attila Általános Iskola 

Tápszentmiklósi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

Ujhelyi Imre Általános Iskola 

EFOP-4.1.2-17-2017-00029 

XXI. századi köznevelési 

feltételek megteremtése a 

Kisfaludy Károly Általános 

Iskolában 

 1 098 673 855  2017.09.01 2022.12.15 

A projekt célja az állami fenntartású intézmény valós, helyi igényekre alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az 

érintett intézmény hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-

oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő feladatellátási helyek kialakítása. Az adott 

projekt a téti székhellyel működő Kisfaludy Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési 

intézmény öt feladatellátási helyét érinti, így biztosítva a teljes területi lefedettséget a térségben. 

 

Az infrastrukturális fejlesztés kiemelt célja, hogy a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve 

és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítva legyenek meg az intézményben a 

jelen kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek. Különösen a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, 

szaktantermek, taneszközök. Az érintett feladatellátási helyek között utaztatásról a körzetes tanulók tekintetében a 

fenntartónak kell gondoskodnia. Az iskolaidőhöz illeszkedő menetrend szerinti járatok hiányában ez jelenleg szerződéses 

buszok bevonásával biztosított. A projektben tervezett 2 db busz beszerzése azonban hosszú távon biztonságosan teszi 

kezelhetővé a tanulók utaztatását az egyes feladatellátási helyek. 

A köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztésének meghatározó célja az intézmény által nyújtott szolgáltatások 

minőségének, ezáltal az oktatás színvonalának emelése, és az intézmény eredményességének növelése, egyúttal a 

lemorzsolódási mutatók csökkentése. 

Kisfaludy Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Kisfaludy Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Rábacsécsényi Tagiskolája 

Kisfaludy Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Győrszemerei Tagiskolája 

Kisfaludy Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Győrszemerei Tagiskolájának Telephelye 

Kisfaludy Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Mórichidai Tagiskolája 

EFOP-4.1.2-17-2017-00030 

XXI. századi köznevelési 

feltételek megteremtése 

Lébényi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti 

Iskolában 

 614 315 562  2017.09.01 2022.12.15 

A projekt célja az állami fenntartású intézmény valós, helyi igényekre alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az 

érintett intézmény hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-

oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő feladatellátási helyek kialakítása. Az adott 

projekt a téti székhellyel működő Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési intézmény négy 

feladatellátási helyét érinti, így biztosítva a teljes területi lefedettséget a térségben.  

 

Az infrastrukturális fejlesztés kiemelt célja, hogy a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve 

és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítva legyenek meg az intézményben a 

jelen kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek. Különösen a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, 

szaktantermek, informatikai eszközök. Továbbá a többfunkciós közösségi tér, a sportolási lehetőségek, a mindennapos 

testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei. Valamint az intézményben már meghonosított, vagy a helyi igény alapján 

ellátandó egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és a 

hátránykompenzáció biztosításához szükséges tér és speciális eszközök.  

 

A köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztésének meghatározó célja az intézmény által nyújtott szolgáltatások 

minőségének, ezáltal az oktatás színvonalának emelése, és az intézmény eredményességének növelése, egyúttal a 

lemorzsolódási mutatók csökkentése. 

A fejlesztés keretében végrehajtandó infrastruktúra fejlesztése fokozza az érintett intézmény eredményességét, az inkluzív 

oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emeli az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát. A fejlesztés 

elősegíti a gyermekek, diákok hátránykompenzációját, továbbá hozzájárul a régiók közötti és régión belüli társadalmi 

összetartás erősítéséhez. 

Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iskola u. 

1 sz. alatti Telephelye 

Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bezi 

Telephelye 

Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mecsér 

Telephelye 

EFOP-4.1.2-17-2017-00044 

XXI. századi köznevelési 

feltételek megteremtése a 

Szigetköz Körzeti Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskolában 

 223 152 034  2017.09.01 2022.12.15 

Projektünk célja az állami fenntartású intézmény valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, 

valamint az érintett intézmény hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi 

neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő feladatellátási hely kialakítása. 

Az adott projekt a darnózseli székhellyel működő Szigetköz Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

köznevelési intézményt érint. 

 

Szigetköz Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 



 
Győri Tankerületi Központ 

 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések 
frissítve:2022.09.30. 

Projekt száma Projekt címe 
Támogatási 

összeg (Ft) 

Megvalósítási 

időszak 

kezdete 

Megvalósítási 

időszak vége 
Megvalósuló fejlesztés leírása Fejlesztésben érintett köznevelési intézmény neve 

Az infrastrukturális fejlesztés kiemelt célja, hogy a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve 

és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítva legyenek meg az intézményben a 

jelen kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek. Különösen a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, 

szaktantermek, informatikai eszközök. Továbbá a többfunkciós közösségi tér, a sportolási lehetőségek, a mindennapos 

testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei. Valamint az intézményben már meghonosított, vagy a helyi igény alapján 

ellátandó egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és a 

hátránykompenzáció biztosításához szükséges tér és speciális eszközök.  

 

A köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztésének meghatározó célja az intézmény által nyújtott szolgáltatások 

minőségének, ezáltal az oktatás színvonalának emelése, és az intézmény eredményességének növelése, egyúttal a 

lemorzsolódási mutatók csökkentése. 

A fejlesztés keretében végrehajtandó infrastruktúra fejlesztése fokozza az érintett intézmény eredményességét, az inkluzív 

oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emeli az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát. A fejlesztés 

elősegíti a gyermekek, diákok hátránykompenzációját, továbbá hozzájárul a régiók közötti és régión belüli társadalmi 

összetartás erősítéséhez. 

EFOP-4.1.6-16-2017-00021 

 Győri Tankerületi Központ 

támogató szerepének 

erősítése 

 161 554 113  2020.04.01 2022.08.31 

Projektünk célja a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények és a pedagógiai 

szakszolgálat intézményének infrastrukturális fejlesztése, valamint a minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása. 

 

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben megvalósuló fejlesztések: 

• az akadálymentes mosdók felújítása,  

• sószobát kialakítása,  

• nyílászárók cseréje,  

• hidromasszázs szoba felújítása, 

• akadálymentes rámpa kialakítása. 

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégiumban megvalósuló fejlesztések: 

• hidromasszázs szoba kialakítása,  

• a zsibongó felújítása,  

• a főbejárati portál felújítása,  

• az öltözők és csoportszobák felújítása, 

• meglévő mosdók felújítása.  

Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győr, Márvány utca4. szám alatti telephelyén megvalósuló 

fejlesztések: 

• akadálymentes rámpa kialakítása,  

• akadálymentes mosdó kialakítása,  

• vizsgálók, közösségi terek és előcsarnok kialakítása,  

• mosdók és orvosi szoba kialakítása,  

• egyéb felújítási munkák. 

A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók ellátását biztosító intézmények eszközellátottságát is fejlesztjük. 

Különböző segédeszközök, fejlesztőeszközök, terápiás eszközök beszerzését tervezzük. 

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő 

Iskola, Kollégium  

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, 

Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

 


