EFOP-3.2.5-17

PÁLYAORIENTÁCIÓ, KIEMELTEN AZ MTMI KÉSZSÉGEK ÉS
KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE A KÖZNEVELÉS RENDSZERÉBEN

PÁLYÁZAT CÉLJA:


A fő cél a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a
matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és
ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére.

PÁLYÁZÓK KÖRE:


Jelen felhívásra támogatási kérelmet azok a köznevelési intézményfenntartók nyújthatnak be vagy
önállóan, vagy konzorciumi formában, amelyek az Nkt. 7. § (1) b), c), j), l), 20. § c), d), e), f) pontja
szerinti intézményeket működtetnek.



A támogatást igénylő (önállóan, vagy konzorciumban pályázó) a fenntartása alá tartozó intézményeiben
a tanulói összlétszám együttesen el kell, hogy érje minimálisan a 650 főt. Amennyiben a támogatást
igénylő ezt a feltételt önállóan nem tudja teljesíteni, akkor a program megvalósítására konzorciumot kell
létrehoznia. A konzorcium maximálisan 4-tagú lehet. Egy intézményfenntartó csak egy támogatási
kérelmet nyújthat be önállóan, vagy a konzorciumban vezetőjeként, vagy tagjaként.

KERETÖSSZEG:


8 Mrd Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:


42-177 db

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:


45-190 M Ft




A pedagógiai szakszolgálati tevékenység pályaorientációs célú szolgáltatásfejlesztés vállalása
esetén az igényelhető támogatás maximális összege maximum 50.000.000 forinttal növelhető.

Tanuló létszám (a támogatást igénylő intézményeiben a tanulók összlétszáma):


650-3.999 fő: 45-50 M Ft



4.000-9.999 fő: 50-70 M Ft



10.000-13.999 fő: 70-100 M Ft



14.000-19.999 fő: 100-120 M Ft



20.000+ fő: 120-140 M Ft

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:


100%

ELJÁRÁSREND:


standard

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:


2017. május 1-től 2017. október 1-ig



Szakaszok:


2017. május 1. – 2017. június 1.



2017. június 8. – 2017. október 1.

PROJEKTIDŐSZAK:


Fizikai befejezés: 24-48 hónap



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



A projekt megvalósítása során legalább 4 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a
projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:


A projekt megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói.

CÉLCSOPORT:


Jelen felhívás célcsoportja a kevésbé fejlett régiókban




a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.§ (1) bekezdésében szereplő
köznevelési rendszer szerinti intézmények tanulói, pedagógusai és közvetetten az érintett
tanulók szülei:


általános iskola,



gimnázium,



gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény (kivéve
szakiskola, készségfejlesztő iskola, és fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola),



pedagógiai szakszolgálati intézmény

az Nkt. 20. § (1) bekezdése szerinti alábbi többcélú intézmények (kivéve szakiskola,
készségfejlesztő iskola, és fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola vonatkozásában) tanulói,
pedagógusai és közvetetten az érintett tanulók szülei:


egységes iskola vagy összetett iskola,



közös igazgatású köznevelési intézmény,





általános művelődési központ,



egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény,

a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásban résztvevő pedagógiai szakszolgálati intézmény
dolgozói.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek
A pályaorientációhoz kapcsolódó, elsősorban az általános iskola és gimnázium 1-12. évfolyamos tanulóinak szóló,
kiemelten a MTMI területek népszerűsítésével egybekötött programok, rendezvények, szolgáltatások megvalósítása.
Az A modulból a b.) kötelező, mellette további kettő kötelezően választandó, a B modulból a c) kötelező, mellette további
kettő kötelezően választandó. A C-D modulból egy-egy tevékenység kiválasztása kötelező!




A. Tanórához köthető tevékenységek
a)

rendhagyó, tematikus órák, találkozók szervezése (végzett diákok, sikeres emberek, szülők
életpályáinak, életútjainak bemutatása)

b)

iskolalátogatás, nyílt nap, pályaválasztási rendezvény (továbbtanulási célként azonosítható külső
intézményben és/vagy saját intézményben megvalósított rendezvény)

c)

interaktív, illetve virtuális térben megvalósított – életpálya-építéshez kapcsolódó – versenyek,
vetélkedők szervezése

d)

pályaorientációhoz
megvalósítása

e)

interaktív, illetve mobil programok, kiállítások, installációk, tematikus játszóházak
megvalósítása, illetve ezeken való részvétel

kapcsolódó

műhelyfoglalkozások,

műhelymunka,

workshopok

B. Tanórán kívüli tevékenységek:
a)

több szakmaterületet érintő munkahely bemutatások

b)

a pályaorientációhoz kötött önismereti programok, tréningek, szakkörök megvalósítása

c)

MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, diákkörök szervezése

d)

a középiskolába történő átmenetet segítő MTMI területet érintő felkészítő képzés (5-8.
osztályosoknak)

e)

tanórán kívüli, fakultatív keretek között az algoritmikus gondolkodás, valamint a számolási és
számítási készségek fejlesztése

f)

szünidei és nyári tematikus, szakmai programú táborok szervezése (kiemelten MTMI
területek)

g) IKT eszközökkel, perifériákkal, programozással kapcsolatos készségfejlesztő tevékenység
megvalósítása
h)


iskolai kollégiumokban megvalósított innovatív, a tapasztalati úton történő pályaorientációs
programok megvalósítása

C. A tanulók segítése érdekében végzett egyéb tevékenységek:
a)

az iskolában tanító pedagógusok pályaorientációs felkészültségét szolgáló, belső témahetek,
témanapok, tréningek, képzéssorozatok megvalósítása



b)

pályaválasztási tanár-diák-szülő találkozó, előadás szervezése

c)

támogató csoportok (pedagógusok, iskolapszichológus, pályaválasztási szakember) létrehozása
és működtetése

D. A tanulóknak nyújtott programokkal kapcsolatos fejlesztések, eszközbeszerzések:
a)

az „A” és „B” modulok programjait támogató új típusú foglalkoztatási-oktatási terek
létrehozása (élményvetítésre, demonstrációra, interaktív kísérletre stb. alkalmas)

b)

az oktatásban alkalmazható korszerű, ismeretterjesztő, interaktív eszközök beszerzése,
alkalmazása, taneszközkészlet bővítése

c)

az MTMI oktatását segítő és tanulását inspiráló modern technológiák és módszertanok
alkalmazása

Választható, önállóan támogatható tevékenységek


Pedagógiai szakszolgálati tevékenység pályaorientációs célú szolgáltatásfejlesztése (amennyiben ezt a
tevékenységet választja, a felsorolt résztevékenységek mindegyikének megvalósítása kötelező)


a pedagógiai szakszolgálatban
tapasztalatcseréje



a szakszolgálati tanulói, szülői, tanári információs és tanácsadó rendszer megerősítése,
továbbfejlesztése



pályaválasztási tájékoztató anyagok, film, web-megjelenés készítése, biztosítása (kiemelten:
MTMI képzésekre fókuszáló „felvételi tájékoztató”)



a pedagógiai szakszolgálatok közötti szakmai együttműködés kialakítása, működtetése, ehhez
kapcsolódóan a jó gyakorlatok rendszerbe illesztése

dolgozó

szakemberek

szakirányú

továbbképzése,

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek


Projekt előkészítése:


szakmai terv elkészítése



közbeszerzési eljárások lebonyolítása



Projektmenedzsment



Horizontális szempontok



Könyvvizsgálat (150 M Ft felett)



Tájékoztatás és nyilvánosság

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek


A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök és szoftverek
beszerzése



A projekt megvalósításához kapcsolódóan a szakmai programok helyszínének felszerelése, felújítása
(max. 5%).

