EFOP-3.11.1-17

„SZÜLŐ-SULI” – TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A
KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN
KERESZTÜL

PÁLYÁZAT CÉLJA:


A felhívás olyan komplex programokat támogat, melyek innovatív pedagógiai eszköz- és
hatásrendszerükkel, személyközpontú, egyéni fejlesztésen és az iskola-család együttműködés
fejlesztésén alapuló tevékenységeikkel képesek megszólítani azokat a jellemzően hátrányos helyzetű
tanulókat és családjaikat, akik a leginkább veszélyeztetettek a korai iskolaelhagyással.

PÁLYÁZÓK KÖRE:


Általános iskolák fenntartói


Többcélú intézmények estében csak az általános iskolai intézményegységekre vonatkozóan
nyújtható be támogatási kérelem.



Egy fenntartó egy támogatási kérelmet nyújthat be.



Egy támogatási kérelmen belül maximum 5 intézmény vonható be.

KERETÖSSZEG:


4,9 Mrd Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:


61-98 db

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:


50-80 M Ft


Egy bevont intézmény és legalább 25 bevont tanuló esetén: maximum 60 M Ft



Két bevont intézmény és legalább 50 bevont tanuló esetén: maximum 70 M Ft



Három vagy annál több bevont intézmény és legalább 75 bevont tanuló esetén: maximum 80
M Ft

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:


100%

ELJÁRÁSREND:


standard, szakaszos

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:


2017. május 22-től 2017. év december 29-ig



Szakaszok:


2017. május 22 – 2017. június 28.



2017. július 5 – 2017. augusztus 14.



2017. augusztus 21 – 2017. december 29.

PROJEKTIDŐSZAK:


Fizikai befejezés: 30-36 hónap



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



A projekt megvalósítása során legalább 4 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 6 mérföldkő
tervezhető.

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:


A projekt keretében elvégzett tevékenységek megvalósítása Magyarország kevésbé fejlett régióiban
történhet (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, NyugatDunántúl).

CÉLCSOPORT:


a támogatásban részesített köznevelési intézmények lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói, azok
szülei, nagyszülei vagy egy háztartásban élő hozzátartozói



a támogatásban részesített köznevelési intézmények vezetői, pedagógusai, és a pedagógiai munkát segítő
munkatársai



inaktív pedagógusok, pedagógusjelöltek

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek




A korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók egyéni szükségleteikből kiinduló fejlesztés
megvalósítása egyéni fejlesztési terv mentén, előrehaladási napló vezetésével


korai iskolaelhagyás csökkentését célzó intervenciós módszertan kidolgozása, a helyi
sajátosságoknak megfelelő alkalmazása



egyéni és kiscsoportban történő differenciált fejlesztés az alábbi tevékenységek mentén


egyéni fejlesztési terv elkészítése



előrehaladási napló vezetése



tanulási motivációt felkeltő, erősítő tevékenységek megvalósítása



tanuláshoz szükséges alapkompetenciák fejlesztése (szövegértés, szövegalkotás, a
kommunikáció, matematikai kompetenciák, logika)



a konstruktív életvezetéshez, mindennapi élethez, a társadalomba történő sikeres
beilleszkedéshez szükséges alapkompetenciák fejlesztése, személyiségfejlesztés, ennek
érdekében támogató szolgáltatások biztosítása



önismeret pedagógiai módszerekkel történő fejlesztése, pozitív jövőkép kialakítása, a
szociális kompetenciák fejlesztése



mentálhigiénés segítségnyújtás



az önálló tanulás készségének, technikáinak kialakítása, fejlesztése



digitális kompetenciák fejlesztése



egyéni igényekhez és felkészültséghez, állapothoz igazított, differenciált tanulási
tartalmak és eszközök alkalmazása

Az egyéni fejlesztést támogató iskola-család együttműködés javítását célzó tevékenységek


az iskola-család együttműködés helyi tartalmának és eljárásainak kidolgozása



bevonás, kommunikáció, disszemináció





a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett, egyéni fejlesztésbe bevont tanulók szüleinek,
nagyszüleinek és egy háztartásban élő hozzátartozóinak motiválása, bevonása és
folyamatos tájékoztatása



bevontak és az intézményi környezet szemléletformálása helyi igényeken alapuló
segédletek, ismeretterjesztő anyagok előállítása, módszertani eszköztár és segédlet-tár
létrehozása és terjesztése

a bevont családokat célzó képzési programok (ún. „Szülő Suli programok), előadások,
tanfolyamok és műhelyfoglalkozások kidolgozása, és megvalósítása (szülői, nagyszülői
csoportoknak, szülő-gyermek csoportoknak) az alábbi tématerületeken:


tanulás tanulásának (hatékony tanulásmódszertan) elsajátítása és támogatása,



alapkompetenciák (pl. anyanyelvi, nyelvi, matematikai és digitális kompetenciák
fejlesztése, illetve tudományos magyarázatok alkalmazásának) képességfejlesztése



egészségtudatosság, betegségek megelőzése



az oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése



Eredményesség- és hatékonyságmérés, értékelés eljárásának kialakítása és intézményi szintű
megvalósítása




a bevont tanulók és családjaik teljesítmény-méréséhez kapcsolt programhatékonyság-mérés az
illetékes Pedagógiai Oktatási Központ bevonásával

Kapcsolódó kapacitásbővítés, hálózatosodás


az egyéni fejlesztésbe bevont pedagógus, pedagógusjelölt vezető tanár, mentor biztosítása



felsőoktatási intézményekkel (pl. önkéntesek bevonása, pedagógusjelöltek és egyéb segítő
szakmákat tanulók részére gyakorlati hely biztosítása) való együttműködés kialakítása és
működtetése



szakemberek szakmai műhelyeken, konferenciákon és képzéseken való részvétele



az EFOP kapcsolódó felhívásaiban támogatott köznevelési intézményekkel együttműködések
kialakítása, hálózatosodás támogatása

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek


Projekt előkészítése


Szakmai terv készítése



Közbeszerzések, beszerzések előkészítése és feltételes közbeszerzések lebonyolítása



Projektmenedzsment



Horizontális szempontok



Tájékoztatás és nyilvánosság

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek




A projekt megvalósításához szükséges fejlesztési környezet biztosítása, alapinfrastruktúra fejlesztése és
eszközök beszerzése


Tanulók szociális hátrányából fakadó és fejlesztésükhöz szükséges eszközök biztosítása
(taneszköz, tanulást segítő egyéb eszközök, tankönyvek, képességfejlesztő, szemléltető
eszközök stb.)



Fejlesztő helyiség kialakítása és felszerelése (pl. festés, bútorok, IKT eszközök, projekthez
szorosan kapcsolódó beszerzések)

Egyéni és/vagy kiscsoportban történő differenciált fejlesztés az alábbi tevékenységek mentén




idegen nyelvi készségek fejlesztése

Mentorálás


A programban résztvevő tanulók egyéni fejlesztésének elősegítése és összefogása, a családdal
való együttműködési lehetőségekre is építő, rendszeres, tervezett, az egyéni fejlődést és
életvezetést segítő kapcsolat



Kapcsolódó kapacitásbővítés, hálózatosodás




szakszolgálatokkal, szakemberekkel, kapcsolódó uniós/hazai programok megvalósítóival való
rendszeres konzultáció feltételeinek biztosítása (egyéni fejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő
módszertani konzultáció, eredményesség-méréshez kapcsolódó konzultáció, programértékelés módszertani konzultációja stb.)

Együttműködés helyi civil és egyházi szervezetekkel, önkormányzatokkal és egyéb szereplőkkel


egészségügyi, szociális és gyermekjóléti intézményekkel, kulturális intézményekkel,



egészségfejlesztő tevékenységek vonatkozásában a területileg illetékes Egészségfejlesztő
Irodával



helyi civil szervezetekkel, települési nemzetiségi önkormányzatokkal



tanodákkal



iskolai közösségi szolgálatot végző tanulókkal és önkéntesekkel

BELSŐ KORLÁTOK:

Költségtípus

Maximális mérték (%)

Közbeszerzési eljárások lefolytatása

1%

Beruházás

5%

Tartalék

2%

Kiszervezhető tevékenységek

30%

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:


Az támogatást igénylő a fejlesztés keretében létrejött egyéni fejlesztésre és a szülők bevonására és
képzésére irányuló módszertanokat és képzési anyagokat az intézmény pedagógusai számára elérhetővé
teszi, továbbá gondoskodik ezen fejlesztések beépítéséről a helyi tantervbe.

