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A PROJEKT KERETÉBEN KIFIZETETT ÖSSZEG:

Integrációs Pedagógiai Rendszer

Zeleno drom
A Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság intézményének 
négy községben összesen 4 általános iskolája és 3 óvodája 
van. A legnagyobb intézmény a baksi székhelyiskola, aho-
vá 168 tanuló jár. Itt a legmagasabb (43%) a halmozottan 
hátrányos helyzetűek száma. A településen jelentős számú 
roma kisebbség él. Az iskola az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának köszönhetően részt vehetett az Integrációs Pe-
dagógiai Rendszer programjában. A részletekről kérdeztük 
Tóthné Kispál Ágnes tanárnőt.

R.:  Milyen célból pályáztak?

K.Á.: 2009-ben pályáztunk először az IPR támogatásra. A 
fenntartó szűkös anyagi kereteit szerettük volna kitágíta-
ni, illetve tanulóink szociokulturális hátrányait igyekeztünk 
kompenzálni a program segítségével. A hátrányos szociális 
körülményeikből adódik, hogy tanulóink kevesebb impul-
zust kapnak az iskolán kívüli színtereken, mint az átlag. 
Ezért kell komplex, inger-gazdag tanulási környezetben 
mérsékelnünk a lemaradásukat. Csak így valósítható meg 
a teljes, széleskörű fejlesztésük. 

R.: Hogyan valósul meg az intézményükben az integráció? 

K.Á.: Pedagógiai programunk tartalmazza az integrációt. 
Kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektettünk az intézmé-
nyünkben az esélyegyenlőségre. Nincsenek elkülönített osz-
tályaink. Egyénileg is foglalkozunk tanulóinkkal. Pozitív meg-
erősítéssel, illetve önbizalom növeléssel fejlődnek szociális 

készségeik. Közösségi élmények biztosításával, az együtt-
működések megvalósulásával komplex módon történik 
gyermekeink fejlesztése.

R.: Mekkora segítség volt Önöknek a támogatás?

K.Á.: Kimondhatatlanul sokat jelent ez a pályázat az intéz-
ménynek. Egyrészről olyan dolgokat tudtunk beszerezni, 
amiket saját költségvetésből nem tudnánk finanszírozni, 
másrészről olyan élményekhez juttatjuk a hátrányos hely-
zetű gyermekeinket, amikre a szülőknek nincs lehetősé-
gük. Egészségnapokat, színházlátogatásokat, sportverse-
nyeket kirándulásokat szervezünk. A támogatási összeg 
segítségével tanulóbarát környezetet tudtunk kialakítani, 
a régi, elhasznált asztalokat, székeket újakra cseréltük. 
Zárható szekrényeket vásároltunk, amelyek lehetővé te-
szik, hogy a tanulók nyugodtan az iskolában hagyják a fel-
szereléseiket. Szociális hátrányok enyhítésére nagy meny-
nyiségű taneszközt, ruházatot vásároltunk. 

További sok sikert kívánunk a program megvalósításához!

További információ: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  |  www.emet.gov.hu  |  ipr@emet.gov.hu | Tel.: 06-1-795-2500

A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma 6 796 500  Ft összegű támogatásával valósult meg.


