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KÜRT Információbiztonsági és
Adatmentő Zrt .
Hátrányos Helyzetűek Oktatási Program (H2O)
A ” Hátrányos Helyzetűek Oktatási Program (H2O) ” a MAF Társadalmi Befektetések Díj 2012-es pályázatán Az Év
Társadalmi Befektetési Programja kategóriában 1. helyezést, a Leginnovatívabb Támogatói Program Kategóriában
2., a Legsikeresebb Partneri Együttműködési Kategóriában 3. helyezést ért el, a Legnagyobb Hatást Elérő Támogatói
Program Kategóriában shortlist-re került.

A program kezdő időpontja: 2008. november

A programra fordított támogatás:
 pénzben: 35 000 000 Ft
 természetben: 9 db workshop 30-50 fő számára , 1 db konferencián való részvétel, 27
db notebook, sajtótájékoztató szervezés, weblap elkészítése és karbantartása, logó
elkészítése
 önkéntes munkában: 100 fő
 szervezési költségekben: 1 fő programvezető (40 óra/hét), 1 fő pénzügyi vezető (40
óra/hét), 1 fő szakmai vezető (25 óra/hét), 1 fő tudományos vezető (15 óra/hét), Alapítvány elnöke (15 óra/hét), Program Tanács elnöke (25 óra/hét)
 egyéb: 11 fő tréner, 6 fő óravázlat javító, 5 fő hospitáló pedagógus; összesen 17400
óra/év.

Magyar óra— Molnár Ferenc Iskola

A program célja:

Kapcsolattartó:
Sebestyén Csilla
06-1-242-6675
csilla.sebestyen@kurt.hu

A Program segíti a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók felzárkóztatását, a heterogén összetételű osztályokban lehetőség nyílik a tanulóknak az együttműködési szabályokra
történő felkészítésére. A H2O Program fő elemét (KIP) a Stanford Egyetemtől (USA) kapták
jogszerűen, ezt 3 magyar innovációval egészítették ki. A H2O Programot a magyar oktatási
rendszerben akkreditáltatták.
A H2O oktatási csoportja (vezetője: K. Dr. Nagy Emese) az ország egész területéről jelentkező általános iskolákból választ egy előre kidolgozott szempontrendszer alapján. A kiválasztás a helyszíni tantestületi klímatesztek értékelése után
történik.
Kiválasztási szempontok: heterogén összetételű diákság (minimum 40% hátrányos helyzetű), igazgató karizmatikus képességei (legalább 5 évig fent tartja a H2O Programot), egységes tanári kar, önkormányzat és iskola harmonikus együttműködése.

A program leírása:
A H2O Program egy komplex oktatási és menedzselési módszertan.
Az oktatási rész 4 eleme: 1) Komplex Instrukciós Program® (KIP) Stanford Egyetem, USA; 2) Generációk Közötti Párbeszéd Program®; Logikai Táblajáték Program®; TABELLO® nyelvoktató Program (www.tabello.hu).
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A menedzselés fő részei: oktatók képzése a fentiek elsajátítására: 90 órás akkreditált képzés, iskolák kiválasztási rendszerének és gyakorlatának felügyelete, mérések és azok tudományos elemzésének felügyelete, oktatási módszertan rendszerének és végrehajtásának folyamatos ellenőrzése, iskolalátogatások és azok folyamatos ellenőrzése, pénzkezelés és
annak ellenőrzése, szponzorok felkutatása és PR igényeik kielégítése, projektmenedzselés.

A program eredményei:
1800 tanuló 208 pedagógus vesz részt a programban, 5000 szülő bevonásával.

A program hatása:

Halmozottan hátrányos helyzetűek H2O órája

A H2O Program 10 hátrányos helyzetű iskolában működik országszerte. Hejőkeresztúron 12 éve. Ez az iskola a mért
eredményei alapján már NEM tartozik a hátrányos helyzetűek közé. A budapesti Mester utcában 2 éve van H2O Program. Fejlődésük megmutatkozik már az országos kompetencia felmérések eredményeiben is, a magatartás és a bűnözési
statisztika javulásában, a hiányzások csökkenésében és a továbbtanulási arány növekedésében is. A program 8 iskolában
2011 szeptemberében indult el. A fejlődésük mérhető és reménykeltő.
A H2O Program a vállalaton belül dolgozói elismerést váltott ki, ezáltal a munkavállalók közösséghez tartozó érzete szorosabbá vált.
Érezhető a H2O Programban résztvevő vállalatok külső megítélésének javulása is, a H2O média megjelenései hatásosak
és mérhetők. A támogatók keresése révén új üzleti kapcsolatok kiépítése kezdődhetett el, mely mindenképp értéket
képvisel.

A program innovativitása:
A program elméleti háttere egyedi: a világ egyik legjobb egyetemén kidolgozott és sikeresen kipróbált módszertan,
amelynek lényege a csapatmunkára nevelés kreatív és gyakorlati megközelítésben. Magyarországon az is egyedi, hogy
az oktatáshoz szigorú menedzselési program tartozik. Ez kitér a pénzkezelés, az oktatási háttér, a tudományos adatgyűjtés és feldolgozás, a nyelvoktatás mérhetősége, a szponzorok PR igényeinek kielégítése, és még ezernyi apró, a sikeres
működéshez szükséges feladat végrehajtatására.

A program során megvalósított együttműködések:
Szponzoraink/támogatóink között van:
 üzleti partner (GE Lighting Hungary, KÜRT Zrt, KÜRT Akadémia Kft, Perfekt Zrt, Tabello Kft, Vodafone Magyarország
Zrt, Zwack Unicum NyRt)
 média partner (Nemzeti Tankönyvkiadó)
 non-profit szervezet (Prof. Bitó László és Olivia Carino Alapítvány, Digitális Esélyegyenlőség Alapítvány)
 állami partner (Gábor Dénes Díjasok Klubja, MTA, Magyar Állami Operaház)
 önkéntesek az élet legváltozatosabb területeiről (nyugdíjas tanár, médiaszemélyiség, tudós, akadémikus).
A ragasztó szerepét a KÜRT vállalta, így a résztvevők az általuk felajánlott tevékenységet hatékonyan el tudták végezni. A
szakmai program fejlesztését a bázis iskola tanárai és Dr. Gyarmathy Éva, az MTA munkatársa vállalták. A jogi környezetet
a Digitális Esélyegyenlőség Alapítvány biztosítja. A pénzügyi felügyeletet Gábor Dénes díjas támogatók látják el. A szervezési feladatokra dedikált projektvezetőt bíztak meg. A fennmaradó feladatokat a KÜRT és nagyszámú önkénteseik vállalták
magukra.

További információ a programról:
http://www.h2oktatas.hu/kik-vagyunk
http://h2oktatas.hu/
http://www.deaweb.hu
http://www.facebook.com/pages/H2O-Program/111281645604665

