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BUDAPEST, 2011. MÁRCIUS 23. 
 
Hét magyarországi általános iskola nyert a Vodafone hátrányos helyzetűek 

oktatását segítő programjával  

 

A H2O (Hátrányos Helyzetűek Oktatása) projekt célja, hogy elterjedjen egy olyan 

nevelési-oktatási módszer, amely minden társadalmi csoport gyermekei számára 

megfelelő, és elősegíti a különböző szociális, kulturális háttérrel rendelkező gyermekek 

iskolán belüli együttműködését.  
 

A Vodafone Magyarország támogatásával 7 magyarországi általános iskola vehet részt a 

H2O (Hátrányos Helyzetűek Oktatása) programban a 2011/12-es tanévben: 

 
1) Szentmártonkáta, Székely József Református Iskola  

2) Hencida, Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda   

3) Budapest, XV. ker., Czabán Általános Iskola és Óvoda  

4) Tápióbicske, Földváry Károly Általános Iskola  

5) Galgamácsa, Körzeti Általános Iskola  

6) Bükkaranyos, Általános Iskola és Óvoda 

7) Rezi, Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

A nevelési program egy speciális csoportmunkán és differenciált tanulásszervezésen 

alapuló tanítási eljárás, amely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű 

pedagógiai munkát olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és 

kifejezőkészség tág határok között mozog. 

 

A H2O projekt szakemberei a jelentkezők közül azokat az iskolákat részesítették 

előnyben, ahol a teljes tantestület egységesen a program bevezetése mellett áll, hiszen 

minden egyes pedagógus munkájára, együttműködésére szükség van. Ezen kívül a 

lényeges szempont volt, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek aránya az iskolán belül 

megközelítse vagy meghaladja a 40%-ot. Fentieken túl, az iskola országon belüli 

elhelyezkedése és a tantestületnek a fenntartó önkormányzattal ápolt kapcsolata is 

meghatározó eleme volt a döntésnek. 

 

Intődy Gábor, a Vodafone belső kommunikációért és társadalmi felelősségvállalásért 

felelős vezetője elmondta: „A Vodafone felelősen viselkedő gazdasági szereplőként, a 

program fontosságát és társadalomra gyakorolt pozitív hatását felismerve támogatja az 

üzleti és civil szektor együttműködését. A Vodafone a rászoruló közösségek támogatása 

érdekében innovatív megoldások és újszerű megközelítések elterjesztését segíti”. 

 

A Vodafone anyagi támogatással járul hozzá, hogy a továbbtanulási szempontból átlag 

alatti iskolák a program és az abban alkalmazott módszerek segítségével átlag felettivé 

váljanak. A vállalat hét iskolát támogat, ahol a komplex instrukciós program bevezetését 

a tanárok felkészítésével és a szükséges eszközök finanszírozásával segíti. A program 

2011 szeptemberében indul és az iskoláknak legalább 5 éven keresztül kell alkalmazniuk. 
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