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Az integrált oktatás kihívásának a magyar közoktatás technológiai váltással tud megfelelni. A
technológiaváltáshoz minimum 4 eszköz kell:
1. Új technológia
2. Az új technológia bevezetéséhez szükséges attitűd kialakítása: a szándék, a küldetés és
értékrend megváltozása
3. Az új technológia alkalmazásához szükséges kompetenciák jelenléte az
intézményekben
4. Új szervezetek, illetve a szervezetek között újszerű kapcsolatok kialakítása.
Ez a projekt e 4 komponenst együttesen kínálta, és e technológiaváltáshoz járult hozzá 6
intézményben.
A projekt során 3 fő célt tűztünk ki három célszervezetre vonatkozóan:
a Hétszínvirág Általános Iskola váljon befogadóbbá,
a projektben résztvevő normál tantervű iskolák váljanak befogadóvá,
a Hétszínvirág Iskola által létrehozott Hétszínes Centrum szolgáltatásaival,
szakszolgálati és szakmai szolgáltatással támogassa az integrált nevelés sikeres
megvalósulását a befogadó intézményekben.
Eredményeink:
A Pedagógusok az intézményekben felkészültekké váltak az integrált nevelésre
Közvetlen partnerek (szülő-gyerek-pedagógus) attitűdje támogatóvá vált, elfogadják
az integrált nevelés szükségszerűségét

Fenntartó önkormányzatok támogatói lettek az elfogadó környezet megteremtésének,
és az integrált nevelés tartós támogatására, fenntarthatóságára
Létrejött a befogadó nevelést támogató pedagógiai és tárgyi környezet
Módszertani központban dolgozók felkészültek a befogadó környezet megteremtésének
szakmai támogatására, az integrált nevelésben már résztvevők segítésére
Szolgáltatások ellátásához szükséges eszközök rendelkezésre állnak a módszertani
központban, a résztvevő intézmények elérhetik a lehető legkevesebb költséggel az
eszközöket
Szolgáltatások bővítésével: az integrált oktatást közvetlen illetve közvetve támogató
szolgáltatások nagy számban és jó minőségben állnak rendelkezésre a szolgáltató
centrumban.
A projekt során a tevékenységek fókuszában elsősorban a tréningszerű képzések álltak,
melyek a Hétszínes Kerettanterv alapján fejlesztett oktatási programok implementálását
támogatták. A tervezett szolgáltatások a képzésekre épültek, illetve közvetetten kiegészítették
és erősítették azokat. Ilyen pl. az újszerű tanulmányi verseny és művészeti fesztivál, a
pedagógusműhely, a kétnapos iskolajáték, az informatikai eszközzel és saját fejlesztésű
szoftverrendszerrel támogatott horizontális tanulás.
Elvárt eredményként a hat intézményben akkreditált oktatási programok (technológia)
találhatók, a program alkalmazásához szükséges attitűdök és képességek kialakultak. A
célszervezetekben – iskolák, módszertani központok – megtörtént a pedagógiai - technológiai
váltás. A közvetlen partnerek érdekeltté váltak a technológia hosszú távú fenntartásában és
folyamatos fejlesztésében.

