
5884

KÖZÖS EURÓPÁNK

– Az Esélyegyenlőségi Főigazgatóság új szervezeti egység 
az Oktatási és Kulturális Minisztériumban. Hogyan épül 
fel, milyen koncepcióval alakult, melyek a legfontosabb fel-
adatai?

– Az Esélyegyenlőségi Főigazgatóság a minisz-
ter közvetlen irányítása ala"  álló szervezeti egység, 
mely ellátja az esélyegyenlőségi feladatokkal ösz-
szefüggő hátránykompenzáció, esélyteremtő prog-
ramok és miniszteri döntések előkészítését, a hátrá-
nyos helyzetű és a halmozo" an hátrányos helyzetű 
gyermekek közoktatásban és felsőoktatásban folyta-
to"  tanulmányai sikerességét szolgáló programokat 
koordinálja. A Főigazgatóság közreműködik a hátrá-
nyos és halmozo" an hátrányos helyzetű gyermekek, 
tanulók helyzetét érintő jogszabályok előkészítésé-
ben és véleményezésében, valamint intézkedéseket 
kezdeményez annak érdekében, hogy az egyenlő 
bánásmód érvényesüljön az oktatásban. Stratégi-
ai megoldásokat dolgozunk ki az esélyegyenlőségi 
feladatok végrehajtására és segítjük a helyi önkor-
mányzatokat az esélyegyenlőségi programok elké-
szítésében.

Részt veszünk a hátrányos helyzetű és a halmo-
zo" an hátrányos helyzetű gyermekek sikeres ta-
nulmányait segítő uniós és hazai források terhére 
megvalósuló programok és pályázatok előkészíté-
sében és fi gyelemmel kísérjük azok végrehajtását. 
A Főigazgatóság készíti elő a hátrányos és a hal-

mozo" an hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 
integrációját, a szegregáció felszámolását szolgáló 
intézkedéseket, továbbá a sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók helyzetével kapcsolatos dönté-
seket.. Koncepciókat dolgozunk ki a romákat érin-
tő kulturális kérdésekben is: a roma kultúrát érintő 
támogatási rendszereket dolgozunk ki a romák szé-
leskörű kulturális megjelenése érdekében, az uniós 
források terhére megvalósuló roma kultúrát érintő 
programokat és pályázatokat előkészítjük. Jelenleg 
az Esélyegyenlőségi Főigazgatóságnak huszonkét 
munkatársa van. 

– A 2008-as év milyen feladatokat hozo" ?
– A 2008-as év több, az esélyegyenlőség szem-

pontjából jelentős feladatot hozo" , mint például az 
„Új tudás, új iskola”-program elemeinek megvalósí-
tása, valamint az 1993. évi Közoktatási Törvény mó-
dosítása. Ezen felül, tovább folyata" uk a megkezde"  
iskolaintegrációs programokat, megteremte" ük 
annak a lehetőségét, hogy az egyes programokba 
minél több halmozo" an hátrányos helyzetű tanuló 
bekapcsolódhasson.

– Vannak-e eredmények a szegregáció, az Útravaló 
program, a Mentor program megvalósításában és egyéb 
olyan területen, melyekkel hangsúlyosan foglalkoznak?

– Eredményként könyvelhető el, hogy az elmúlt 
tanévekhez képest minden programban nő"  a hát-
rányos illetve halmozo" an hátrányos helyzetű tanu-
lók száma. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
esélyegyenlőségi programjai a következők: az esély-
egyenlőséget támogató források igénylési rendszere. 2003 
óta biztosítjuk az eltérő há" erű gyermekek hatékony 
együ" nevelését, az iskolafenntartók integrációs és 
képesség-kibontakoztató és a felkészítés folytatásá-
hoz szükséges forrásokat, továbbá 2007-től az óvo-
dafenntartók óvodai fejlesztő program szervezésé-
hez igényelhetnek támogatást. 2008-ban a Magyar 
Köztársaság költségvetésében foglalt felhatalmazás 
alapján az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő 
támogatások lebonyolításának rendjét a Minisztéri-
um rendelete szabályozza. 

A programban részt vevő, illetve az abba belépő 
fenntartók és intézményeik a szakmai monitoring 
feladatokat ellátó Országos Oktatási Integrációs Há-
lóza" al és a pénzügyi monitoring feladatokat ellátó 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskeze-
lővel együ" működési megállapodást kötnek, mely-

Gazdag program, sok lehetõség – 2009-ben is!

Interjú Dr. Borovszky Tímea fõigazgatóval



5885

nek részeként a vállalt tevékenységek megvalósításá-
ról intézményi önértékelést és pénzügyi elszámolást 
kötelesek benyújtani. A programban a 2007/2008-as 
tanévben résztvevő fenntartók és intézmények csak 
akkor részesülhetnek a 2008/2009-es tanévben is, 
ha teljesítik az együ" működési megállapodásban 
foglalt köteleze" ségeket az intézményi önértékelés 
és a pénzügyi elszámolás benyújtásáról. A támoga-
tás összege a képesség-kibontakoztató felkészítés 
esetében legfeljebb 61 500 Ft, integrációs felkészítés 
esetében legfeljebb 61 500 Ft, óvodai fejlesztő prog-
ram esetében legfeljebb 68 500 Ft személyenként. A 
2007/2008-as tanévben az oktatási intézmények összesen 
43 079 tanuló után ve" ék igénybe a támogatást. 

A Magyar Kormány biztosítani kívánja a lehető-
séget a mélyszegénységben élő, tartósan munkanél-
küli, gazdaságilag versenyképtelen társadalmi réte-
gek gyermekei, valamint a halmozo" an hátrányos 
és a hátrányos helyzetű tanulók számára az oktatási 
rendszeren keresztül a társadalmi és gazdasági élet-
ben való sikeres integrációt, ezért rendelkeze"  az 
Útravaló Ösztöndíjprogram elindításáról. (A Barát-
ság a programot 2008/4. számában muta" a be. A szerk.) 
A program átfogó célja a fi atalok továbbtanulásá-
nak, szakma, ére" ségi és diploma szerzési esélyei-
nek javítása, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer 
megújítása, valamint a természe" udományos ér-
deklődésű tanulók tehetséggondozása. A középfo-
kú oktatási intézményekbe történő zökkenőmentes, 
sikeres továbbtanulás nagy áldozatokat, elsősorban 
anyagi természetű kiadásokat követel meg az érin-
te"  családoktól. A rossz szociális kondíciókkal bíró, 
szegénységben élő roma és nem-roma családokra 
óriási terheket ró gyermekeik iskolázatása, a tovább-
tanulás fi nanszírozása. 

Az Ösztöndíjprogram keretében működő három 
esélyegyenlőségi alprogramban való részvételre a 
hátrányos helyzetű diákok és mentoraik közösen pályáz-
ha" ak, s mindke" en ösztöndíjban részesültek. Az 
Ösztöndíjprogram keretében három esélyegyenlő-
ségi és egy tehetséggondozó alprogram működik: 
Út a középiskolába, Út az ére! ségihez, Út a szak-
mához, illetve az Út a tudományhoz programok.

Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében az a ta-
nuló pályázhat, aki halmozo" an hátrányos helyze-
tű, vagy családba fogado" , vagy átmeneti nevelésbe, 
vagy ideiglenes hatállyal elhelyeze" , vagy utógondo-
zásban, vagy utógondozói ellátásban részesül, vagy 
hátrányos helyzetű. Mentornak az jelentkezhet, aki 
pedagógus végze" séggel rendelkezik, vagy pedagó-
gusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan 
hallgatója, aki tanári vagy tanítói képzésben az utol-
só két félév valamelyikének teljesítését a pályázat 
meghirdetését követő félévben kezdi meg, működő 
tanoda tanára vagy szakoktató. A mentor feladata a 
tanuló segítése a tanulásban és a pályaválasztásban. 

Az Út a középiskolába valamint az Út az ére" sé-
gihez alprogramokban jelenleg 16 655 tanuló vesz 
részt, az Út a szakmához alprogramban pedig 3 576 
tanuló kap ösztöndíjat és folyamatos segítséget ta-

nulmányai eredményes folytatásához. A rendelke-
zésre álló pénzügyi forrás a 2008-as költségvetési 
törvény alapján: két milliárd Forint. 

A Közoktatási törvény 13. §-a új bekezdéssel egé-
szült ki, amelynek értelmében: „A halmozo" an hátrá-
nyos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy 
gyermeke óvodába járatásához − a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatáro-
zo" ak szerint − anyagi támogatást kapjon, feltéve, hogy 
gyermekét legkésőbb a negyedik életévében beíratja az 
óvodába.” 

A Közoktatási törvénnyel egyidejűleg módosult a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvény is, tekinte" el arra, hogy szociális jelle-
gű támogatásról van szó, amely a gyermekvédelem 
ágazatába tartozik. A Gyvt. módosítás határozza 
meg az óvodáztatási támogatás igénybevételének 
feltételeit és részletszabályait: az óvodáztatási támo-
gatásra a gyermek szülője a következő együ" es fel-
tételek fennállása esetében jogosult: a szülő beíra" a 
gyermekét az óvodába még azelő" , hogy az egyéb-
ként is kötelező volna (öt éves kor elő" , három vagy 
négy éves korában) a szülő gondoskodik gyermeke 
óvodába járatásáról is, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult, a gyermek törvényes fel-
ügyeletét ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkén-
tesen nyilatkozik arról, hogy gyermekének három 
éves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolya-
mán folytato"  tanulmányait fejezte be sikeresen.

Az óvodáztatási támogatás összege első alkalommal 
20 000 Ft, a további alkalmakkor pedig 10 000 Ft. Az 
óvodáztatási támogatás 2009. január 1-jén lép életbe.

Sikeres és eredményes a Katapult Mentorprog-
ram, (A Barátság 2008/4. számban muta" uk be. A szerk.) 
melynek célja, hogy minél többen kerüljenek be 
a felsőfokú tanintézménybe, és a későbbiekben a 
munkaerőpiacon bővüljenek elhelyezkedési lehető-
ségeik. A Mentorprogramot a tárca megbízásából 
a HÖOK a Hallgatókért Alapítvány működteti. Az Or-
szágos Felsőoktatási Információs Központ tájékozta-
tása alapján a 2007/2008-as tanévben a 2007-es fel-
vételi eljárás során mintegy 3 861 olyan fi atal jelent-
keze"  a felsőoktatásba, aki a törvényi szabályozás 
alapján hátrányos helyzetűként adta be a jelentke-
zési lapját, míg 1 101 jelentkeze"  halmozo" an hátrá-
nyos helyzetűként. 2007-ben a jelenlegi szabályozás 
alapján a jogosultak nagy része (64%-a), 706 fő nyert 
felvételt valamelyik megjelölt intézménybe, ebből 
122-en költségtérítéses képzésre. 

Igen fontos feladatot látnak el a Tehetséggondo-
zó középiskolák. Tehetséggondozó középiskola az 
az intézmény, amelyik a pedagógiai programját a 
közoktatási törvény alapján kiado"  „Tehetséggondozó 
oktatási program” értelmében készíti el, továbbá azok-
nak a tanulóknak, akik felvételt nyertek, legalább két 
évfolyamon keresztül felzárkóztató foglalkoztatást 
biztosít. A tehetséggondozó középiskola kiválasztá-
sa az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt 
nyilvános pályázat útján történik. A tehetséggondo-
zó középiskola tehetség-kibontakoztató foglalkozá-
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sokat hirdet az általános iskola hetedik és nyolcadik 
évfolyamára járó halmozo" an hátrányos helyzetű 
tanulók részére, amennyiben a költségvetési forrá-
sok vagy Európai Uniós támogatások a pénzügyi 
feltételeket ehhez biztosítják. A 2008/2009-es tanév-
ben megszervezendő tehetség-kibontakoztató fog-
lalkozások megtartásához szükséges forrásra az Út-
ravaló ösztöndíjprogram keretében lehet pályázni.  

Az Arany János Program célja, hogy a jelenleginél 
nagyobb arányban tanulhassanak eredményesen a 
halmozo" an hátrányos helyzetű tanulók, a szakkép-
zésben. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Kollégiumi Programjában középiskolai kollégiumok 
vállalnak felelősséget azért, hogy a program kere-
tében a tanulókat – egy felkészítő munkát követő-
en – szakközépiskolába vagy gimnáziumba beis-
kolázzák, és az öt éves program keretében nappali 
tagozatos osztályokban ére" ségi bizonyítványhoz 
segítik őket. A kollégiumi program kiegészül egy 
középiskolai tanulmányokra felkészítő, kilencedik 
évfolyammal, amelyet valamelyik, a kollégiummal 
együ" működő középiskola szervez meg.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv esélyegyen-
lőségi programokvégrehajtását támogatja (TÁMOP 
3.3.2): a közoktatásról szóló 1993. évi törvény 89. para-
grafusa értelmében a hazai és nemzetközi források-
ra kiírt közoktatási célú pályázatokon való részvétel 
feltétele a közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési 
terv elfogadása. Ennek megfelelően az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv – kiemelt helyen szereplő esély-
egyenlőség-elvű támogatáspolitika érvényesítéséhez 
– minden oktatási beruházásra, fejlesztésre pályázó 
településnek, kistérségnek és fenntartónak közokta-
tási esélyegyenlőségi helyzetelemzést és intézkedési 
tervet szükséges megalkotnia és végrehajtania. A 
közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv általá-
nos céljai a halmozo" an hátrányos helyzetű és roma 
gyermekek oktatási szegregációjának csökkentése, a 
körükben kirívóan magas fogyatékossá minősítési 
arányok visszaszorítása, az alacsony óvodáztatási 
arányok javítása, az oktatási szolgáltatásokhoz törté-
nő egyenlőtlen hozzáférés csökkentése, a halmozot-
tan hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának 
csökkentése, továbbtanulási arányuk növelése, vala-
mint az oktatási diszkrimináció visszaszorítása.

Azok a fenntartók, melyek a helyzetelemzés 
alapján körvonalazódó problémákra intézkedési 
tervükben olyan beavatkozásokat is kidolgoztak, 
melyek végrehajtásához a szükséges források nem, 
vagy csak részben elegendőek, – ha pályázatukban 
a beavatkozás megalapozo" sága és a forrás szüksé-
gessége bizonyítást nyer – e konstrukció keretében 
támogatást kaphatnak esélyegyenlőségi intézkedési 
tervük megvalósításához. A program pénzügyi for-
rása 2007-2013 közö" : 1 483 178 000 Ft.

Az integrációs gyakorlatot folytató iskolák mi-
nőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal 
történő együ" működésük támogatásának (TÁMOP 
3.3.3) célja, hogy létrejöjjenek az ország valamennyi 
régiójában olyan modellintézmények, amelyek mintául 

szolgálnak  más, az integrációs programot bevezető 
és alkalmazó közoktatási intézmények számára. A 
program keretében a halmozo" an hátrányos hely-
zetű tanulók integrált nevelésében modell-értékű 
gyakorlatot folytató bázisiskolák együ" működésé-
ből összefogás alakul ki a halmozo" an hátrányos 
helyzetű tanulók integrált neveléséért, az oktatási 
környezet, valamint a minőségi oktatást biztosí-
tó intézményi eszközrendszer kialakítása érdeké-
ben. Várhatóan 35-45 pályázó nyerhet el támoga-
tást. A program pénzügyi forrása 2007-2013 közö" : 
1 319 000 000 Ft

A halmozo" an hátrányos helyzetű fi atalok fel-
sőfokú képzésbe irányuló továbbtanulási útjainak 
megerősítése, a „Láthatatlan kollégiumi” progra-
mok roma fi atalok számára (TÁMOP 3.3.4.) A kor-
szerű roma identitás megteremtése három, egymást 
szervesen kiegészítő komponensből tevődik össze: 
a tanulók nyelvi kompetenciájának fejlesztése, az 
ére" ségin/felvételin való eredményes szereplésük, 
és  a felsőoktatásban résztvevő roma tanulók tanul-
mányi sikerességének fenntartása. 

A program keretében 2008-ban várhatóan 1500 
tanuló vesz részt az ére" ségi/felvételi felkészítő 
foglalkozásokon, terveink szerint 1500 tanuló vesz 
részt nyelvvizsgára felkészítő, nyelvi kompetencia-
fejlesztő foglalkozásokon, és első körben 2008 és 
2010 közö"  120-200 fő főiskolai/egyetemi képzésben 
résztvevő roma hallgató négy láthatatlan kollégi-
um tagjaként veszi majd igénybe a program kínálta 
szolgáltatásokat. A hallgatók kötelező és szabadon 
választo"  képzéseken, szabadidős foglalkozásokon 
vehetnek majd részt. A program pénzügyi forrása a 
2008-as évre: 768 676 876 Ft

A Tanoda programok támogatása, az antidisz-
kriminációs jelzőrendszer kiépítése (TÁMOP 3.3.5.) 
esetében a cél az iskolai lemorzsolódás csökkentése, 
elsősorban a halmozo" an hátrányos helyzetű, roma, 
valamint a gyermekvédelmi gondoskodás ala"  álló 
és a leginkább hátrányos helyzetű migráns (mene-
kült, menedékes, menedékkérő, befogado"  és oltal-
mazo" ) tanulók továbbtanulási útjainak megerősíté-
se. Ehhez a civil szervezetek által kezdeményeze"  és 
működtete"  tanodák nagymértékben hozzájárulhat-
nak. A tanoda a gyermekek és a szülők által saját el-
határozásból választo"  tanulást segítő és menedzse-
lő családias, a résztvevők személyes oktatási igényei-
hez a legmesszebbmenőkig alkalmazkodó forma.

Az antidiszkriminációs jelzőrendszer kiépítésé-
vel a halmozo" an hátrányos helyzetű, különösen 
a roma tanulók oktatási esélyegyenlőségét döntően 
befolyásoló oktatási szegregáció és diszkrimináció 
eseteinek feltárását és felszámolását segítjük elő. 
Szándékaink szerint a program keretében létrejön 
az a jelzőrendszer, amely lehetőséget biztosít az ok-
tatási diszkrimináció eseteinek, illetve az oktatási 
esélyegyenlőtlenséget okozó egyéb feltételeknek a 
feltérképezésére és szükség szerint a kritikus helyze-
tekben az érinte"  tanulók érdekeinek jogi úton, vagy 
egyéb módon történő érvényesítésére. A rendelke-



zésre álló pénzügyi forrás a 2008-ban meghirdetésre 
kerülő pályázatnál: 1 650 000 000Ft. A pályázaton 
várhatóan 50-75 pályázó nyerhet el támogatást.

Az Új tanulási formák és rendszerek (TÁMOP 3. 
2. 1. B) konstrukció támogatja a jól működő Második 
Esély Gimnáziumok létrehozását a hátrányos hely-
zetű, lemorzsolódo"  fi atalok ére" ségihez jutását a 
digitális oktatás módszereivel. A program célja az 
iskolai tanulmányokat támogató, szociális hátrány-
kompenzáló eszközök és szolgáltatások igénybevé-
tele, iskolai megtartó háló létrehozása, sport és kul-
turális tevékenységeken való részvétel biztosítása a 
hallgatók számára. A rendelkezésre álló pénzügyi 
forrás – a várhatóan 2009-ben meghirdetésre kerülő 
pályázatnál: 330 000 000 Ft. 

A Képzésbe Ágyazo!  Foglalkoztatás (a további-
akban: KÁF) (TÁMOP 3.2.1 A és C) program célja 
az, hogy a hátrányos helyzetű, a formális iskola-
rendszerből lemorzsolódo"  roma fi atalok és felnőt-
tek számára biztosítson alternatív tanulási módokat 
a képzés foglalkoztatási elemmel való összekapcso-
lása révén. A képzési-foglalkoztatási modell működtetése 
által a roma fi atalok, felnő" ek valós munkaerő-piaci pozí-
ciókhoz jutnak. Pedagógiai és közművelődési asszisz-
tensként történő foglalkoztatásuk révén csökken a 
lemorzsolódás, a hiányzás, javul a másság elfogadása, 
mind a tanulók, mind a pedagógusok tekintetében, 
összességében javul a diákok, a halmozo" an hátrá-
nyos helyzetű és a nem halmozo" an hátrányos hely-
zetű tanulók teljesítménye, iskolai sikeressége.

A központi fejlesztések a kiemelt programban 
valósulnak meg, ehhez szorosan kapcsolódik a köz-
vete"  támogatási konstrukció, mely a kiemelt pro-
jektben nevesíte"  célcsoport pályáztatását és a roma 
közoktatási, közművelődési asszisztensek, valamint 
az őket támogató mentorok foglalkoztatását bizto-
sítja, hiszen a program sikerének záloga az, hogy a 
befogadó munkahely és a roma munkavállaló közö"  
valódi jogviszony/munkaviszony valósuljon meg. A 
célcsoport terveze"  foglalkoztatása közoktatási és 
közművelődési intézményekben valósul meg, ahol 
egyben a szakmai képzéshez szükséges gyakorlatot 
is megszerzik. A rendelkezésre álló pénzügyi forrás 
a 2007-2013-as tervezési időszakban kilenc milliárd 
Ft. A program 2008-ban indult, pályázatot benyújta-
ni 2009-től folyamatosan lehet.  

Eddig 125 intézményt vizsgáltunk és elmondható, 
hogy az IPR normatív támogatás és a HEFOP pá-
lyázati és központi szolgáltatások jó célt szolgáltak. 
Sehol nem folytatnak szegregációs gyakorlatot a hal-
mozo" an hátrányos helyzetű gyerekek tekintetében. 
Ha valamely intézményben volt is hiányosság, az 
minden esetben egyetlen vizsgált szempontból adó-
do" : ez vagy az óvodai frissen bevezete"  támogatás 
igénylése, vagy települési és/vagy társulási szegregá-
ciós kérdés, illetve egy-egy évfolyam szervezése kap-
csán – de a beavatkozás i"  is megkezdődö"  a helyzet 
orvoslására. Az integrációs támogatás felhasználása 
a vizsgált intézményekben jogszerű, az intézményi 
szabályozó és pedagógiai dokumentumokban az 

integrációs gyakorlat garanciái megjelennek, éves 
integrációs programot az intézmények készíte" ek, a 
hiányzó elemeket folyamatosan pótolják.

– Mi az, amit nem sikerült teljes egészében vagy csak 
részleteiben megvalósítani?

– Az iskolai szegregáció megakadályozását célzó, 
az iskolai körzethatárok kialakítására vonatkozó ren-
delkezések 2007. január 1-én léptek hatályba, majd 
2008 során kerültek pontosításra. A tanulói esély-
egyenlőség egyik legfontosabb követelménye, hogy 
a kötelező felvételi feladatot ellátó iskolák ne különít-
sék el a tanulókat származás, szociális helyzet alap-
ján. A jogszabály értelmében, ha a településen több 
általános iskola működik, a halmozo" an hátrányos 
helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetben ki-
számíto"  aránya legfeljebb tizenöt százalékpon" al 
lehet magasabb, mint a halmozo" an hátrányos hely-
zetű gyermekeknek a település egészére kiszámíto"  
aránya. A közoktatási törvény e szakaszát a nyáron 
nem sikerült úgy módosítani, hogy ez a szabályozás 
a nem állami, nem önkormányzati fenntartású in-
tézményekre is érvényes legyen. 

– 2009-ben érintik-e az esélyegyenlőséget az oktatás-
ban olyan fi nanciális kérdések, melyek egyes programok 
megvalósulását megnehezítik vagy lehetetlenné teszik? 

– Ilyen terv nincsen, mivel az esélyegyenlőségi 
programok kiemelt prioritásúak.

– Milyen tervekkel, feladatokkal vág neki a Főigazgató-
ság az új évnek?

– A Főigazgatóság egyik lényeges feladata a meg-
kezde"  integrációs és esélyteremtő programok ki-
terjesztése az összes érinte"  iskolára és településre. 
Egy részük az oktatási rendszer intézményeinek ka-
pacitásait fejleszti azért, hogy az óvodák, iskolák és 
középiskolák alkalmasak legyenek a sajátos nevelési 
igényű és a halmozo" an hátrányos helyzetű tanulók 
integrált (befogadó) oktatására. Továbbá 2009-ben is 
folytatjuk a hátrányos helyzetű, tehetségeket felka-
roló ösztöndíjprogramokat. Ezen kívül a következő 
évben még két támogatás kerül bevezetésre: tekin-
te" el arra, hogy a halmozo" an hátrányos helyzetű 
gyermekeknél kiemelkedő fontosságú, hogy minél 
korábban beírassák őket szüleik az óvodába, törvé-
nyi szabályozással teremte" ük meg annak a lehető-
ségét, hogy 2009. januárjáról a halmozo" an hátrányos 
helyzetű gyermek szülője gyermeke óvodába járatásához 
támogatást kaphasson. A másik:  támogatni kívánjuk 
a legnehezebb pedagógiai munkát végző pedagó-
gusokat, ezért a 2009/2010-es tanévtől  a halmozo" an 
hátrányos helyzetű gyermekekkel, tanulókkal integráló és 
képesség-kibontakoztató felkészítés keretében foglalkozó 
pedagógusokat  külön pótlék illeti meg. 

Köszönjük az interjút, sikeres munkát kívánunk Önnek 
és a Főigazgatóság valamennyi munkatársának e rendkí-
vül gazdag program megvalósításához!

Mayer Éva
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