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INFORMÁLIS ÉS NEM FORMÁLIS TANULÁSI LEHETŐSÉGEK 

KIALAKÍTÁSA A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN 

 

PÁLYÁZAT CÉLJA: 

 A felhívás célja az informális tanulási lehetőségek kialakításán keresztül a neveléshez és képzéshez való 
hozzáférés biztosítása, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, a tanulók számára 
önmaguk, motivációik, képességeik mélyebb megismerését lehetővé tevő, átfogó kompetencia- és 
készségfejlesztés érdekében az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő tanórán kívüli programok 
fejlesztése, kiemelten a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek fejlesztése. 

 A konstrukció konkrét célja olyan informális és nem formális tanulási módszerek és tartalmak, illetve az 
ehhez szükséges terek kialakítása az iskolán belül, amelyek: 

 eseti és állandó jelleggel, akár tanórai, akár tanórán kívüli keretek között, iskolai 
projektmunkában fejlesztett tartalmakkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel gazdagítják az 
informális és nem formális tanulási lehetőségeket, az adott iskolában és más intézményekben 
tanuló diákok és tanáraik számára egyaránt; 

 megfelelő, nyitott teret biztosítanak és eszközökkel segítik többek között az intézmény 
innovációs munkáját, az iskolai projektfeladatok elvégzését, a diákok kreatív készségeinek 
kibontakoztatását, a tanórán kívüli egyén és kiscsoportos tanulást, közös játékot. 

 Részcélok: 

 Azon köznevelési intézmények számának növelése, 

 akik a projektmódszert rendszeresen, a résztvevő tanulók arányát tekintve átfogóan 
alkalmazzák; 

 akik informális tanulás, pl. szervezett közös játék, vetélkedők keretében rendszeresen 
alkalmaznak élménypedagógiai módszereket a kreatív készségek és problémamegoldó 
gondolkodás fejlesztésére; 

 akik saját adottságaiknak, erősségeiknek figyelembevételével, átfogó, tematikus, 
jellemzően informális és nem formális tanulási programokat dolgoznak ki és vezetnek 
be. 

 

PÁLYÁZÓK KÖRE: 

 Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi, nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 7. § (1) b), c), szerinti nevelési-oktatási intézmények és fenntartóik, valamint a többcélú 
intézmények általános iskolai és gimnáziumi feladatot ellátó intézményegységei és fenntartóik. 

 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan van lehetőség. 

 Egy intézményfenntartó egy támogatási igényt nyújthat be, egy támogatási igényen belül maximum 3 
köznevelési intézmény fejlesztésére igényelhet támogatást. 

 Az egy támogatási igény keretein belül fejlesztett köznevelési intézmények egymással együttműködési 
megállapodást kötnek. 



 

 Egy köznevelési intézmény csak egy támogatási igényben szerepelhet. 

 

KERETÖSSZEG: 

 3 Mrd Ft 

 

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: 

 40-120 db 

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 

 25-75 M Ft 

 

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS: 

 100% 

 

ELJÁRÁSREND: 

 standard, szakaszos 

 

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA: 

 2017. május 4-től 2017. december 29-ig 

 Szakaszok: 

 2017. május 4 – 2017. június 4. 

 2017. június 11 – 2017. december 29. 

 

PROJEKTIDŐSZAK: 

 Fizikai befejezés: 24-36 hónap 

 Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: az utolsó mérföldkő elérését követő 60. nap. 

 A projekt megvalósítása során 3 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt 
fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni. 

 

TERÜLETI KORLÁTOZÁS: 

 A projekt elsődleges megvalósulási helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói. 

 Indokolt esetben, a felhívásban meghatározott tevékenységek megvalósulhatnak a Közép-
magyarországi Régióban, továbbá Magyarország határain túl, de az Európai Unió területén belül, ha 
azok hasznosulása a kevésbé fejlett régiókra nézve alátámasztható. 

 



 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek 

 Módszertani fejlesztés, ezen belül az iskolán belüli informális tanulás olyan állandó tematikájának és 
tartalmainak kidolgozása, amely illeszkedik a köznevelési intézmény pedagógiai, szocioökonómiai, 
kulturális adottságaihoz, lehetőségeihez és környezetéhez, és amely több éven át keretet biztosít a 
Nemzeti Alaptantervhez és a köznevelési intézmény pedagógiai programjához kapcsolódó, tanórán 
kívüli, élménypedagógiai módszerekkel támogatott, tanulási alkalmak lebonyolításához, így: 

 tematikus keretrendszer kifejlesztése az alábbi területek valamelyikén: 

 alap- és kulcskompetenciák, továbbá munkaerő-piaci kompetenciák erősítése 
elsősorban projektmódszer keretében – kiemelten (pl. kommunikációs szolgáltatások 
(iskolaújság, iskolai honlap, iskolarádió…) vállalkozói készségfejlesztés 

 a problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése, pl. „szabaduló 
szoba” logikai, társas- és táblajáték tematikák elkészítése 

 a társadalmi és globális felelősségvállalást, környezettudatos magatartást és a 
fenntartható gazdálkodással kapcsolatos ismeretek megszerzését támogató 
programok (iskolai ökokertek létrehozása, fejlesztése, ökotermékek feldolgozása stb.) 

 a lelki és fizikai egészség fejlesztése (mentálhigiénés és egészségmegőrző tematikák 
mentálhigiénés ismeretek elméleti és gyakorlati alkalmazásának elsajátítása, 
művészetterápiás eszközök bevezetése konfliktuskezelés és személyiségfejlesztés 
támogatása céljából 

 innovációs műhelyek kialakítása az iskola pedagógiai eszköztárának bővítésére, 
kiemelten élménypedagógiai módszereknek fejlesztésére és bevezetésére 

 az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak bővítését célzó feladatok, tevékenységek 
kidolgozása; 

 közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztése. 

 Az intézmény pedagógusainak és diákjainak felkészítése, képzése az informális tanulás – elsősorban az 
állandó tematika – működtetésére és igénybevételére. A Képzésben és átképzésben részt vevő 
pedagógusok száma indikátorba kizárólag akkreditált képzések számíthatóak be, de a megvalósítás során 
nem akkreditált képzésen való részvétel is támogatott. 

 Az informális tanulási tevékenységek kísérleti megvalósítása: 

 a kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése; 

 közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek szervezése, a 
tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése; 

 a tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése 

 A szolgáltatás megismertetése a célcsoport körében, a programban folyó szakmai munka bemutatása 

 

  



 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Projekt előkészítése: 

 szakmai terv elkészítése 

 közbeszerzési eljárások lefolytatása 

 Projektmenedzsment 

 Horizontális szempontok 

 Nyilvánosság biztosítása 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 A tematikus keretekbe ágyazott informális tanuláshoz szükséges, ahhoz közvetlenül kapcsolódó terek 
kialakítása a rendelkezésre álló infrastruktúra kisebb átalakításával. 

 A tanulási tér kialakításához szükséges eszközök, anyagok, segédletek beszerzése, kizárólag: az 
informális tanulási tér állandó tematikájához szükséges eszközök, informatikai és multimédiás eszközök, 
szoftverek, a kreatív alkotói tevékenységet segítő eszközök, játékok, bútorok. 

 A fejlesztésekhez kapcsolódóan belföldi, és indokolt esetben külföldi (kizárólag EGT tagországok) rövid 
tanulmányutak megvalósítása a fejlesztésben részt vevő pedagógusok számára. 

 

BELSŐ KORLÁTOK: 

 

Költségtípus Maximális mérték (%) 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1% 

Beruházás 20% 

Tartalék 1% 

Kiszervezhető szolgáltatások 30% 
 

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: 

 A támogatást igénylő a projekt fizikai befejezésétől számított 3 évig vállalja: 

 a kifejlesztett módszertan beépítését a bevont köznevelési intézmény pedagógiai programjába, 

 a módszertani fejlesztések keretében kidolgozott szakmai anyagok évenkénti felülvizsgálatát és 
szükség szerinti aktualizálását 4 db nem formális pedagógiai program megvalósítását iskolai 
tanévenként az alábbiak szerint: A fenntartási időszak programjait a fizikai befejezéstől 
számítva legalább 3 teljes tanévre kiterjedő időszakon keresztül kell megvalósítani úgy, hogy 
valamennyi tevékenységet a projekt megvalósítási időszakával azonos szakmai tartalommal 
szükséges tervezni. 

 


