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EGYÜTT, TESTVÉRKÉNT – ISKOLAKÖZI SZEMLÉLETFORMÁLÓ 

PROGRAM 

 

PÁLYÁZAT CÉLJA: 

 A szemléletformálás komplex, hosszadalmas folyamat, leginkább gyermekkorban hatékony, az oktatás-
nevelés területén. Ezért a konstrukció célja a különböző társadalmi hátterű tanulók közti kapcsolat 
létrehozásának elősegítése, mely hozzájárul hosszú távon a kapcsolati tőke kialakításához és már a 
gyermekkorban elindulhat a társadalmi felelősségvállalás fontosságának előtérbe helyezése. 

 A felhívás célja olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek az országhatáron belüli és 
Kárpát-medencén belüli („A” programelem), valamint nemzetközi (Európai Unión belüli) testvériskolai 
kapcsolatok („B” programelem) kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül 
hozzájárulnak a tanulók kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció stb.) fejlesztéséhez, 
ismeretanyaguk bővítéséhez. 

 A program erősíti a hazafiasságot és a nemzeti identitást, elősegíti a magyar kultúra megismerését. A 
program keretében lehetőség nyílik olyan tanulók közti kapcsolatfelvételére, egymás megismerésére, 
baráti kapcsolatok kialakítására, akik eltérő szociális helyzetükből fakadóan vélhetően sosem 
találkoznának egymással. A program ezen kívül lehetőséget teremt a szemléletformálásra, a társadalmi 
felelősségvállalás kialakítására. 

 

PÁLYÁZÓK KÖRE: 

 Köznevelési intézmények fenntartói: 

 Központi költségvetési szerv: GFO 312 

 Országos nemzetiségi önkormányzat: GFO 351 

 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO 352 

 Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO 353 

 Bevett egyház: GFO 551 

 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy: GFO 552 

 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy: GFO 555 

 Egyházi szervezet technikai kód: GFO 559 

 Közalapítvány önálló intézménye: GFO 562 

 Egyéb alapítvány önálló intézménye: GFO 563 

 Egy fenntartó fenntartott intézményenként egy támogatási kérelmet nyújthat be. 

 Az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek esetében nem releváns 

 

KERETÖSSZEG: 

 3 Mrd Ft 



 

 

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: 

 150-200 db 

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 

 Csak az „A” programelem megvalósítása esetén: 10-15 M Ft 

 Az „A” és „B” programelem megvalósítása esetén: 10-20 M Ft 

 

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS: 

 100% 

 

ELJÁRÁSREND: 

 standard, szakaszos 

 

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA: 

 2017. április 21-től 2019. április 22-ig 

 Szakaszok: 

 2017. április 21. – 2017. május 29. 

 2017. június 5. – 2017. július 17. 

 2017. július 24. – 2017. december 14. 

 2017. december 21. – 2018. június 18. 

 2018. június 25. – 2018. december 12. 

 2018. december 19. – 2019. április 22. 

 

PROJEKTIDŐSZAK: 

 Fizikai befejezés: 24-36 hónap 

 Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: az utolsó mérföldkő elérését követő 90. nap. 

 A projekt megvalósítása során legalább 3 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 5 mérföldkő 
tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges 
megtervezni. 

 

  



 

TERÜLETI KORLÁTOZÁS: 

 A projekt elsődleges megvalósítási helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói. 

 Indokolt esetben a felhívásban meghatározott tevékenységek megvalósulhatnak a Közép-magyarországi 
Régióban, az Európai Unió területén belül és kívül is. Ez esetben a tevékenység hasznosulását 
Magyarország kevésbé fejlett régióira nézve alá kell támasztani. 

 

CÉLCSOPORT: 

 Olyan, az adott köznevelési intézménybe járó (általános iskola, valamint alapfokú művészeti iskola 
esetében kizárólag az 5-8. évfolyam tanulói, szakközépiskola, szakgimnázium és gimnázium esetén 
valamennyi évfolyam tanulói) tanulók kiválasztása és bevonása szükséges, akik körében a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók aránya eléri a 40%-ot. 

 A programba bevont pedagógusok. 

 A programba bevont tanulók családjai. 

 A célcsoporttal a program keretében testvériskolai kapcsolatot kialakító oktatási intézmények. 

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Az „A” programelem megvalósítása kötelező. A „B” programelem megvalósítása akkor támogatható, ha a támogatási 
kérelem tartalmazza az „A” programelem megvalósítását is. 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek 

 „A” programelem: Hazai és Kárpát-medencén belüli programok megvalósítása: 

 A kötelező óraszámon felüli nyelvi órák szervezése és megtartása; 

 A tanulók és a pedagógusok által a jelen felhívás szerinti listából kiválasztott együttműködési 
területhez kapcsolódó, közösen felépített programtevékenységek kidolgozása; 

 Délutáni foglalkozások szervezése, megtartása a választott tématerületek feldolgozása 
érdekében; 

 Tantárgyi fejlesztés támogatása a választott tématerületekhez kapcsolódóan; 

 Tanórán kívüli vagy egész napos iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok 
szervezése, kulturális rendezvényeken való részvétel biztosítása (az EFOP programterületén 
kívül is megvalósulhat); 

 Az intézmények közti kapcsolatfelvétel, az együttműködés kereteinek kialakítása; 

 Aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat kialakítása és megerősítése a választott 
együttműködési területen, ennek érdekében (az EFOP programterületén kívül is 
megvalósulhat): 

 Közös, fogyatékkal élők számára akadálymentes internetes oldal létrehozása (meglévő 
esetén frissítése, akadálymentesítése) és üzemeltetése. Már meglevő oldal esetén, a 
projektgazda frissíteni és karbantartani köteles a felületet. Az újonnan létrehozott 
webes felületre vonatkozó szabályok érvényesek. 

 A két intézmény tanulói és pedagógusai közötti személyes találkozók lebonyolítása. 



 

 Előadássorozat megtartása 

 A választott tématerületekhez kapcsolódóan nyári bentlakásos program 
megszervezése és lebonyolítása. 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Projekt előkészítése 

 Projektmenedzsment 

 Horizontális szempontok 

 Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 „B” programelem: Nemzetközi kapcsolatok (Európai Unión belüli) kiépítése 

 A tanulók és a pedagógusok által a jelen felhívás szerinti listából kiválasztott együttműködési 
területhez kapcsolódó, közösen felépített programtevékenységek, kidolgozása; 

 Iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezése, kulturális 
rendezvényeken való részvétel biztosítása; 

 A két intézmény tanulói és pedagógusai közötti személyes találkozók lebonyolítása a 
feldolgozott témakör évközi programjához kapcsolódó nyári bentlakásos program szervezése 
és megvalósítása (az EFOP programterületén kívül is megvalósulhat); 

 Idegen nyelvű előadás megtartása a választott tématerületekből (az EFOP programterületén 
kívül is megvalósulhat); 

 Játékos és a tanulók korosztályának megfelelő formában (előadás, csoportmunka, 
műhelymunka) a következő tevékenységek megvalósítása (az EFOP programterületén kívül is 
megvalósulhat): 

 nemzetközi együttműködések lehetőségeinek és jelentőségüknek bemutatása, 

 a nehéz szociális körülmények között élő csoportok bemutatása, 

 érzékenyítő tréningek szervezése. 

 Eszközbeszerzés 

 A partneriskolával történő kapcsolattartást elősegítő új, kis értékű eszközök beszerzése. 

 Az EFOP-3.2.4 – Digitális kompetencia fejlesztése c. projektben nyertes intézmények számára 
a kis értékű eszközök beszerzése sem megengedett. 

 A tevékenység csak az EFOP programterületén belül valósulhat meg 

 


