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CSELEKVÉSI TERV 2017. január 1 – június 15-ig 

1. A KIR-es adatgyűjtéshez kapcsolódó feladatok 

1.1. intézményi és tagintézményi szintű adatok elemzése: 

1.1.1. a lekérdezések és kimutatások segítségével elemzésre alkalmas táblázatok készítése 

1.1.2. „piros vonal” meghatározása az intézmény összes tanulólétszámához viszonyított lemor-

zsolódással veszélyeztetett tanulói arány alapján, valamint a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók természetes létszáma alapján 

1.1.3. a lemorzsolódással veszélyeztett intézmények azonosítása, listázása 

1.1.4. a veszélyeztetett intézményeknél az OKM-es kompetenciamérési adatok és CSH adatok 

bevonása, a KIR-be már felvitt tevékenységek vizsgálata 

1.1.5. intézményi adatok értékelése: POK munkatárs, szaktanácsadók, szükség esetén ágazat-

közi szakember, esetleg az intézményvezető 

1.1.6. a szükséges pedagógiai-szakmai vagy egyéb támogatás meghatározása 

1.1.7. javaslattevő levelek elkészítése, kiküldése az intézmények számára 

1.1.8. javaslatok felvitele a KIR-es felületre 

1.1.9. a szükséges pedagógiai-szakmai vagy egyéb támogatás nyújtása 

1.2. megyei, tankerületi, járási színtű adatok elemzése, PPT készítése 

1.3. Hírlevél megjelentetése az összefoglaló adatok elemzéséről 

1.4. Tavaszi Pedagógiai Napokon előadás a megyei adatok elemzéséről 

2. Ágazatközi együttműködéssel kapcsolatos feladatok 

2.1. Együttműködési tanácskozás a gyermekvédelemmel (2017.02.28.) 

2.2. Együttműködési tanácskozás a Klebelsberg Központ megyei tankerületei vezetőivel (2017.03.10.) 

2.3. Együttműködési tanácskozás civil szervezetekkel 

2.4. Jegyzői értekezleten előadás a témáról (2017.04.11.) 

2.5.  Szükség esetén a veszélyeztetett intézmény adatelemzésébe bevonni más szektorok 

szakembereit 

2.6. Futó, a lemorzsolódás elleni küzdelem céljaival „rokon” pályázati projektek azonosítása más 

ágazatokban 

2.7. A „rokon” pályázatok által érintett köznevelési intézmények azonosítása, munkamegosztás a 

támogatásukban 
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3. Jó gyakorlatok gyűjtése, terjesztése 

3.1. POK munkatársaktól 

3.2. szaktanácsadóinktól  

3.3. köznevelési intézményektől 

3.4. Eötvös Program 

3.5. internetes gyűjtés 

3.6. más POK-októl gyűjtés 

3.7. tehetségazonosítás és gondozás a lemorzsolódás elleni küzdelem szolgálatában 

3.8. motiváció a lemorzsolódás elleni küzdelem szolgálatában 

3.9. konfliktuskezelés a lemorzsolódás elleni küzdelem szolgálatában 

3.10. intézmények közötti szakmai munkaközösség létrehozása a lemorzsolódás elleni küzdelem 

szolgálatában 

4. Interjú lemorzsolódott, illetve lemorzsolódással veszélyeztetett fiatalokkal 

4.1. Mélyinterjúhoz használható kérdőív készítése 

4.2. Mélyinterjú 

4.3. Műhelybeszélgetés a lemorzsolódás elleni küzdelemmel kapcsolatos szakmai szolgáltatásban 

résztvevőkkel (szaktanácsadók, iskolai pedagógusok, egyéb szakemberek) a mélyinterjúk 

tapasztalatairól 

5. Diákönkormányzatok tájékoztatása a témáról, véleményük, javaslataik kérése 
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Az adatgyűjtéshez és elemzéshez kapcsolódó 
feladatok megvalósítása 

Hibás adatok kijavítása 

Az OH Köznevelési Nyilvántartási Főosztálya tájékoztatott arról, hogy az intézmények által feltöltött 

adatok sok esetben hibásak, és ismertette a tipikus hibákat. A Nógrád megyei feladatellátási helyek  

25%-ának adatszolgáltatását találták hibásnak. Tekintettel arra, hogy a Salgótarjáni POK célja, hogy 

szakmailag megalapozott, reális intézkedéseket javasoljon az intézményeknek a lemorzsolódás csökken-

tésére, levélben tájékoztattuk az érintett 44 intézményt az adathibáról, és  kértük annak kijavítását.  

Az intézmények – mindössze 5 kivétellel – eleget tettek kérésünknek. 

Nógrád megyei helyzetelemzés a lemorzsolódással kapcsolatos adatok tükrében 

Tekintettel arra, hogy a Nógrád megyében adatot szolgáltató feladatellátási helyek különböző mértékben 

érintettek a lemorzsolódás veszélyével, meghatároztuk azt az intézményi kört, amelyeket ténylegesen is 

lemorzsolódással veszélyeztetettekként azonosítunk. Az azonosítás során a következő feladatellátási 

helyeket vettük számításba: 

1. a lemorzsolódással érintett tanulók aránya a Nógrád megyei átlagnál magasabb, 

2. a lemorzsolódással érintett tanulók száma a 40 főt meghaladja, 

3. a feladatellátási hely összes tanulólétszáma nem éri el a 100 főt, ugyanakkor a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók aránya 45%-ot meghaladó (ez a szempont azért került be, mert 

megyénkben igen magas a „kisiskolák” száma). 

Veszélyeztetettként azonosítottuk azt a 32 feladatellátási helyet, mely az előbbi 3 szempont közül legalább 

kettőnek megfelelt. 

 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók adatai Nógrád megyében (2017. február) 
 

  

fő 

az 5 -12. évf. összes 

tanulólétszámához 

viszonyított arány 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma összesen 3804 29,39% 

eb
b
ő
l 

leány 1672 12,92% 

tanulmányi átlaga általános iskolában nem éri el a  

közepes (3) szintet, középiskolában a 2,5 szintet 
2453 18,95% 

tanulmányi átlaga egy félév alatt 1,1 mértékben romlott 212 1,64% 

bukott 2572 19,87% 

rossz magatartású (2) 1097 8,48% 

hanyag szorgalmú (2) 2386 18,44% 

50 órát eléri az igazolatlan hiányzásainak száma 243 1,88% 

szülői kérésre magántanuló 101 0,78% 

menekült, oltalmazott, menedékes  1 0,01% 

veszélyeztetetté vált  361 2,79% 

ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett  41 0,32% 

az alábbiak közül 2 feltétel teljesül 1469 11,35% 

100 órát eléri az igazolt hiányzásainak száma 999 7,72% 

kiemelt figyelmet igénylő (SNI, BTM, HH, HHH) 1095 8,46% 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 2125 16,42% 

alapfokú oktatásban a 16. életévét betöltötte 73 0,56% 

középfokú oktatásba 

16. életévének betöltését követően lépett be 
175 1,35% 
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Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók adatai évfolyamonként Nógrád megyében (2017. február) 

  5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Össze-

sen 

Össze-

senből 

lány 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma összesen 497 542 640 446 784 404 298 193 3804 1672 

Ebből leány 167 222 278 201 408 159 139 98 1672 1512 

Félévkor a tanulmányi átlageredménye nem éri el általános iskolában a 

közepes (3) szintet, középiskolában a 2,5 szintet 
354 411 512 358 433 201 128 56 2453 994 

Tanulmányi átlaga az utóbbi félév alatt 1,1 mértékben romlott 32 15 21 10 108 20 4 2 212 105 

Félévkor egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott 

tanulók száma 
320 347 416 156 615 326 231 161 2572 1138 

Félévkor magatartásból rossz (2) minősítést kapott tanulók száma 162 169 188 91 262 111 73 41 1097 342 

Félévkor szorgalomból hanyag (2) minősítést kapott tanulók száma 315 352 411 266 507 263 157 115 2386 934 

A félévben 50 órát elérő igazolatlan hiányzással rendelkező tanulók 

száma 
34 22 23 21 130 10 3 0 243 98 

A félévben szülői kérésre magántanulóvá vált tanulók száma 16 26 22 11 20 4 1 1 101 39 

A félévben szülői kérésre a magántanulóvá minősítése folyamatban van 3 4 1 1 9 0 0 0 18 9 

A félévben menekült, oltalmazott, menedékes tanulók száma 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

A félévben veszélyeztetetté vált tanulók száma 74 63 64 38 57 39 26 0 361 139 

A félévben ideiglenes hatállyal elhelyezett  

vagy nevelésbe vett tanulók száma 
10 9 5 6 6 4 1 0 41 21 

Az alábbiak közül kettő feltétellel érintett tanulók száma 235 275 282 194 263 110 72 38 1469 670 

A félévben 100 órát elérő igazolt hiányzással rendelkező tanulók száma 120 112 167 124 235 113 73 55 999 467 

Kiemelt figyelmet igénylő tanulók száma (a kiemelten tehetséges tanulók 

kivételével) 
175 217 213 162 182 59 53 34 1095 486 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók száma 357 378 377 275 381 167 119 71 2125 932 

Alapfokú oktatásban a 16. életévét betöltött tanulók száma 4 6 22 41 0 0 0 0 73 28 

Középfokú oktatásba 16. életévének betöltését követően belépett tanulók 

száma 
0 0 0 0 110 46 15 4 175 40 

 



6 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók iskolatípusok szerint Nógrád megyében (2017. február) 

 

lemorzsolódással veszélyezetetett tanulók 
száma 

(fő) 

aránya 

(%) 

országosan összesen 147894 19,84% 

Nógrád 

megye 

 

összesen 3804 29,39% 

általános iskola 2110 29,51% 

középfok összesen 1692 44,53% 

 

szakközépiskola 638 43,76% 

szakiskola, készségfejlesztő 

szakiskola 
42 27,81% 

gimnázium 195 8,31% 

szakgimnázium 819 44,58% 
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A POK által javasolt intézkedésekhez kapcsolódó 
feladatok megvalósítása 

Megyénk szaktanácsadói közül 7 fő vett részt a 32 intézmény számára lemorzsolódás elleni intézkedésekre 

történő javaslattételben. A javaslatok a következő dokumentumok elemzése alapján születtek: az intézmény 

lemorzsolódással kapcsolatos adatai, KIRSTAT adatai, OKM adatai, a POK éves igényfelmérésére 

benyújtott intézményi igények, illetve azok kielégítésének POK-munkatervbe foglalt terve.  

A POK munkatársai a javasolt intézkedéseket feltöltötték a lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- 

és pedagógiai támogató informatika rendszerébe a jogszabály által megadott március 31-ei határidőre.  

A szaktanácsadói javaslatokon kívül valamennyi intézménynek megajánlásra került a Nógrádi Tavaszi 

Pedagógiai Napok (NTPN) keretében Urbán Ábel, az OH Köznevelési Nyilvántartási Főosztálya vezetője 

által megtartott, az adatgyűjtő felület első használatával kapcsolatos, valamint a rendszer tovább 

fejlesztéséről szóló előadás. Feltöltésre kerültek a témakörben érintett intézmények számára a NTPN 

keretében tervezett szakmai rendezvények, konzultációk, műhelyek, valamint az intézmények az év eleji 

igényfelmérés alapján a POK  munkatervében szereplő szakmai szolgáltatások. 

Az intézkedések feltöltését követően értesítettük az intézményeket és fenntartókat, hogy megtekinthetik a 

felületen javaslatainkat. 
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EU-s pályázati lehetőségek a lemorzsolódás elleni küzdelemben 
A végzettség nélküli iskolaelhagyás, a tanulói lemorzsolódás elleni küzdelem jegyében folytatható intézkedések,  

tevékenységek finanszírozására igényelhető EU pályázati források  

pályázat 

kódszáma 

pályázat címe keretösszeg  

(Ft) 

támogatási 

kérelmek 

várható 

száma (db) 

pályázat célja pályázatban támogatott főbb 

tevékenységek 

pályázók köre igényelhető 

támogatás  

pályázat 

benyújtásának, 

elbírálásának 

határideje 

EFOP–

4.1.3-17 

Az állami fenntartású 

köznevelési 

intézmények tanulást 

segítő tereinek 

infrastrukturális 

fejlesztése  

 

29 620 000 000  

 

197 - 1481  

 

 

A fejlesztés a megfelelő 

infrastrukturális háttér 

kialakításával hozzájárul, 

hogy az állami 

fenntartású köznevelési 

intézmények megelőzzék, 

illetve csökkentsék az 

intézmény tanulói 

lemorzsolódását, a 

végzettség nélküli 

iskolaelhagyók számát. A 

támogatást elsősorban 

azon köznevelési 

intézményekbe szükséges 

eljuttatni, amelyek 

tanulóinak a 

teljesítménye gyengébb 

az átlagosnál.  

- sportudvarok, tornaterem 

és/vagy tornaszoba, ezek 

kiszolgálóhelyiségeinek 

felújítása,  

- a mindennapos 

testneveléshez 

kapcsolódó berendezési 

tárgyak beszerzése,  

- iskolai könyvtár belső 

felújítása, bútorok 

beszerzése.  

- oktatási termek, folyosók, 

közlekedők felújítása, 

bútorcsere, 

- a természettudományi, 

nyelvoktató és egyéb 

tantermek korszerűsítése, 

eszközök beszerzése, 

- egyéni vagy kiscsoportos  

helyiségek, közösségi 

terek kialakítása, 

felszerelése,  

- kollégiumi infrastruktúra 

felújítása, eszközök 

beszerzése  

állami általános iskola, 

gimnázium, 

szakgimnázium, 

szakközépiskola, 

készségfejlesztő 

iskola, kollégium 

fenntartója 

egy fenntartó 

legfeljebb 750 

millió Ft 

összértékben 

nyújthat be 

támogatási 

kérelmeket 

2017. április 24-től 

2018. október 31-

ig.   

Ezen időszak alatt 

az alábbi értékelési 

szakaszokban 

benyújtásra került 

projektek kerülnek 

együttesen 

elbírálásra:   

2017. április 24 –

május 24.  

2017. május 31 –

június 30.   

2017. július 7 – 

2018. október 31.   
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pályázat 

kódszáma 

pályázat címe keretösszeg  

(Ft) 

támogatási 

kérelmek 

várható 

száma (db) 

pályázat célja pályázatban támogatott főbb 

tevékenységek 

pályázók köre igényelhető 

támogatás  

pályázat 

benyújtásának, 

elbírálásának 

határideje 

EFOP-

4.1.2-17 

„Iskola 2020”  

Köznevelési 

intézmények 

infrastrukturális 

fejlesztése a hátrány-

kompenzáció elő-

segítése és a minőségi 

oktatás megteremtése 

érdekében  

60 550 000 

000  

40 – 403 az állami fenntartású 

intézmények valós, helyi 

igényekre és hiányokra 

alapozott infrastrukturális 

fejlesztése, valamint az 

érintett intézmények 

hatékony pedagógiai 

eszközrendszerét, 

módszertani megújulását 

támogató, a minőségi 

neveléshez-oktatáshoz és 

a mindennapos 

testnevelés 

infrastrukturális 

igényeihez illeszkedő 

funkcionális egységek, 

feladatellátási helyek 

kialakítása 

- tanterem, szaktanterem, 

iskolai könyvtár, fejlesztő 

helyiség kialakítása,  

- az alapfokú 

művészetoktatás, a 

tehetséggondozás 

biztosításához szükséges 

termek és a kapcsolódó 

infrastruktúra kialakítása 

tankerületi központok 

az általános iskolai 

nevelés-oktatást (is) 

végző intézményekre 

vonatkozóan adhatnak 

be támogatási 

kérelmet 

150.000.000 

Ft-tól  

1.500.000.000 

Ft-ig 

2017. április 24. - 

2019. április 23-ig.  

Ezen időszak alatt 

az alábbi értékelési 

szakaszokban 

benyújtásra került 

projektek kerülnek 

együttesen  

elbírálásra:   

2017. április 24 – 

május 24.  

2017. május 31 –

június 30.   

2017. július 7 – 

2019. április 23.   

EFOP-

3.3.2-16 

Kulturális intézmények 

a köznevelés 

eredményességéért  

5 milliárd 167-1000  a nevelési-oktatási 

intézmények tanulóinak 

és az óvodás gyermekek 

óvodai foglalkozáson 

kívüli 

kompetenciafejlesztését, 

ismeret- és 

tudásgyarapítását, az 

olyan nem formális és 

informális tanulási 

alkalmakkal, melyeket 

kulturális intézmények 

valósítanak meg 

számukra 

 

A támogatható nem formális, 

informális foglalkoztatási 

formák a következők 

lehetnek:  

•szakkör, foglalkozássorozat,  

•kulturális óra (pl. múzeumi 

óra, könyvtári óra),  

•tehetséggondozó-, fejlesztő-, 

felzárkóztató kiscsoport,  

•tábor,  

•versenyek, vetélkedők,  

•műhely- és klubfoglalkozás,  

•témanap, témahét,  

•művészeti csoport. 

közművelődési 

intézmény vagy 

fenntartója, 

közművelődési 

közösségi színteret 

fenntartó 

önkormányzat, 

szervezet, népi 

kézműves alkotóház, 

vagy ezek fenntartói, 

könyvtár, továbbá 

fenntartója, vagy a 

nyilvános könyvtári 

ellátást biztosító 

önkormányzat, 

muzeális intézmények 

vagy fenntartóik, 

levéltárak, előadó-

művészeti szervezetek 

5 millió Ft – 30 

millió Ft között 

2016. 10. 31. naptól 

2018. 10. 31. napig.   

Ezen időszak alatt 

az alábbi értékelési 

időszakokban 

benyújtásra került 

projektek kerülnek 

együttesen  

elbírálásra:  

2016. október 31 –

november 29.  

2016. december 6  - 

2017. április 28.  

2017. május 6 - 

2018. október 31.   
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pályázat 

kódszáma 

pályázat címe keretösszeg  

(Ft) 

támogatási 

kérelmek 

várható 

száma (db) 

pályázat célja pályázatban támogatott főbb 

tevékenységek 

pályázók köre igényelhető 

támogatás  

pályázat 

benyújtásának, 

elbírálásának 

határideje 

VEKOP-

8.6.3-16 

A szakképzési 

intézményrendszer 

átfogó fejlesztése  

 

 

2,1 milliárd 8-9  A korai iskolaelhagyás 

szempontjából hosszú 

távon elengedhetetlenül 

fontos azoknak az 

iskoláknak a fejlesztése, 

ahonnan folyamatosan 

nagyobb arányban 

kerülnek ki az 

alulteljesítő tanulók 

Szakképző intézmények hely-

zetelemzése, helyi szintű cselek-

vési tervének elkészítése.  

Tanulói készségek és képes-

ségek fejlesztése:  

- a 9. osztályos tanulók év eleji 

készségfelmérése, egyedi 

fejlesztés;   

- alapkészségeket fejlesztő  

tanulócsoportok;  

- a tanulói készségek és képes-

ségek fejlődését nyomon 

követő mérési-értékelési 

rendszer alkalmazása;  

- integrált neveléshez kap-

csolódó intézményi felké-

szülés és tevékenységek.  

Intézményfejlesztés. 

önállóan vagy 

konzorciumi formában 

szakképzési 

centrumok, szakképző 

iskolák 

maximum 270 

millió Ft 

2017. június 1. 

naptól 2017. 

szeptember 28. 

napig  

EFOP-

1.3.9-17 

Iskolaközpontú helyi 

együttműködések 

támogatása 

4 milliárd  53-160  3000 fős, vagy az alatti 

lakosságszámú 

települések köznevelési 

intézményeiben a 

formális oktatás, in- és 

nem formális 

eszközökkel történő 

gazdagításához, a 

települések 

közösségesedéséhez, a 

gazdasági szervezetek 

bevonásával, elősegítve a 

települések megtartó 

erejének növelését.   

művészeti foglalkozások,  

hagyományőrző 

tevékenységek, tanórán 

kívüli kompetencia-fejlesztő 

tevékenységek, amelyek több 

generáció számára 

relevánsak lehetnek, 

egészséges életmódra, 

családi életre nevelés, 

természetismeret,  

felzárkóztatás, tehetség-

gondozás önkénteseken 

keresztül 

3.000 fő alatti 

településen működő 

köznevelési 

intézmény, vagy 

fenntartója 

25.000.000 Ft 

- 75.000.000 

Ft 

2017. május 2 - 

2018. január 2.  

Ezen időszak alatt 

az alábbi értékelési 

határnapokig 

benyújtásra került 

projektek kerülnek 

elbírálásra: 2017. 

május 2 –május 16. 

2017. május 23 –

június 13.  

2017. június 20 –

július 20.  

2017. július 26 –

augusztus 28.  

2017. szeptember 1 

– október 1. 

2017. október 6 –

november 16.  

2017. november 20 

–január 2. 
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pályázat 

kódszáma 

pályázat címe keretösszeg  

(Ft) 

támogatási 

kérelmek 

várható 

száma (db) 

pályázat célja pályázatban támogatott főbb 

tevékenységek 

pályázók köre igényelhető 

támogatás  

pályázat 

benyújtásának, 

elbírálásának 

határideje 

EFOP-

3.1.10-16 

Lépj egy fokkal feljebb! 

- Továbbtanulást 

erősítő 

kezdeményezések  

támogatása  

 

3 500 000 000  116-175  a középfokú végzettséget 

megszerző hátrányos és  

halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók 

számának és arányának 

növelése, továbbá a 

felsőoktatásba vezető út 

megerősítése, mely 

hozzájárul a végzettség 

nélküli iskolaelhagyás  

csökkentéséhez 

 

1. Befogadó iskolai 

környezet kialakítása, 

hálózati tanulás segítése  

2. Tanulmányi eredmény 

javítása, kiemelten a 

továbbtanulásban 

kulcsfontosságú 

tantárgyak körében  

3. Igazolatlan hiányzások 

számának csökkentése a 

HH, HHH, a rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő 

tanulóknál  

4. Közösség- és 

kapcsolatépítő 

tevékenységek, valamint 

tanulási motivációt erősítő 

tevékenységek 

támogatása 

5. További tevékenységek  

gimnázium,  

szakgimnázium,  

szakközépiskola,  

kollégium, 

egységes iskola, vagy 

összetett iskola,  

közös igazgatású 

köznevelési intézmény 

fenntartója 

20 000 000 Ft -  

30 000 000 Ft 

között 

2017. április 3 - 

2019. április 3.   

Ezen időszak alatt 

az alábbi értékelési 

szakaszokban 

benyújtásra került 

projektek kerülnek 

együttesen  

elbírálásra:  

2017. április 03 –

május 03.                                                  

2017. május 10 –

július 11.  

2017. július 18 – 

november 17.  

2017. november 24 

–április 24.    

2018. május 1 –

október 2.    

2018. október 09 –

április 03. 

EFOP-

3.3.7-17 

Informális és nem 

formális tanulási 

lehetőségek kialakítása 

a köznevelési 

intézményekben   

3.000.000.000  

 

40-120 az informális tanulási lehe-

tőségek kialakításán 

keresztül a neveléshez és 

képzéshez való hozzá-férés 

biztosítása, a köznevelés 

eredményességének és 

hatékonyságának növe-

lése, a tanulók számára ön-

maguk, motivációik, 

képességeik mélyebb 

megismerését lehetővé 

tevő, átfogó kompetencia- 

és készségfejlesztés érde-

kében az iskolai oktatást 

kiegészítő, ahhoz illesz-

kedő tanórán kívüli 

programok fejlesztése 

- Módszertani fejlesztés 

- Az intézmény 

pedagógusainak és 

diákjainak felkészítése, 

képzése az informális 

tanulás igénybevételére 

- Az informális tanulási 

tevékenységek 

megvalósítása 

- A szolgáltatás 

megismertetése a 

célcsoport körében, a 

programban folyó szakmai 

munka bemutatása. 

nevelési-oktatási 

intézmények és 

fenntartóik 

25.000.000 Ft 

– 75.000.000 

2017. május 4 - 

2017. december 

29-ig 

Ezen időszak alatt 

az alábbi értékelési 

határnapokig 

benyújtásra került 

projektek kerülnek 

együttesen  

elbírálásra:  

2017. május 4 - 

2017. június 4.  

 

2017. június 11 – 

2017. december 29. 
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pályázat 

kódszáma 

pályázat címe keretösszeg  

(Ft) 

támogatási 

kérelmek 

várható 

száma (db) 

pályázat célja pályázatban támogatott főbb 

tevékenységek 

pályázók köre igényelhető 

támogatás  

pályázat 

benyújtásának, 

elbírálásának 

határideje 

EFOP-

3.1.8-16  

 

 

Együtt, testvérként - 

iskolaközi 

szemléletformáló 

program  

 

3 000 000 000  

  

150-200  testvériskolai kapcso-

latok kialakítása, 

kifejezetten olyan iskolák 

kapcsolatfelvételét, 

programkínálatának 

bővítését támogatja, ahol 

rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő 

tanulókat oktatnak, 

nevelnek. 

„A” programelem: Hazai és 

Kárpát-medencén belüli 

programok megvalósítása  

1. A kötelező óraszámon 

felüli nyelvi órák 

szervezése és megtartása;  

2. A tanulók és a 

pedagógusok által 

közösen felépített 

programtevékenységek 

kidolgozása;   

3. Délutáni foglalkozások 

szervezése;   

4. Tantárgyi fejlesztés 

támogatása;  

5. Tanórán kívüli vagy egész 

napos iskolán kívüli 

tanulmányi, kulturális és 

szabadidős programok;  

6. Az intézmények közti 

kapcsolatfelvétel, az 

együttműködés kereteinek 

kialakítása; 

7. Aktív és folyamatos 

intézményközi kapcsolat 

kialakítása és 

megerősítése  

köznevelési 

intézmények 

fenntartói 

10 000 000 Ft 

– 20 000 000 

Ft 

2017. április 21 - 

2019. április 22.  

Ezen időszak alatt 

az alábbi értékelési 

határnapokig 

benyújtásra került 

projektek kerülnek 

együttesen  

elbírálásra:  

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.   
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pályázat 

kódszáma 

pályázat címe keretösszeg  

(Ft) 

támogatási 

kérelmek 

várható 

száma (db) 

pályázat célja pályázatban támogatott főbb 

tevékenységek 

pályázók köre igényelhető 

támogatás  

pályázat 

benyújtásának, 

elbírálásának 

határideje 

EFOP-

3.11.1-17 

„Szülő-Suli” – Tanulók 

iskolai előmenetelének 

javítása és a korai 

lemorzsolódás 

visszaszorítása az 

iskola-család 

együttműködésére 

alapozott egyéni 

fejlesztésen keresztül 

4 900 000 000 

  

61 - 90  a végzettség nélküli 

iskolaelhagyásra 

vonatkozó stratégia 

intervenciós beavatkozása 

1. A korai iskolaelhagyással 

veszélyeztetett tanulók 

egyéni szükségleteikből 

kiinduló fejlesztés 

megvalósítása egyéni 

fejlesztési terv mentén, 

előrehaladási napló 

vezetésével 

- korai iskolaelhagyás 

csökkentését célzó 

intervenciós módszertan 

kidolgozása, alkalmazása 

- egyéni és kiscsoportban 

történő differenciált 

fejlesztés  

2. Az egyéni fejlesztést 

támogató iskola-család 

együttműködés javítása 

- az iskola-család 

együttműködés helyi 

tartalmának és 

eljárásainak kidolgozása 

- bevonás, kommunikáció, 

disszemináció  

- ún. „Szülő Suli” 

programok kidolgozása, 

megvalósítása 

3. Eredményesség- és 

hatékonyság-mérés, értékelés 

eljárásának kialakítása és 

intézményi szintű 

megvalósítása 

4. Kapcsolódó 

kapacitásbővítés, 

hálózatosodás 

általános iskolák 

fenntartói 

50 000 000 Ft 

- 80 000 000 

Ft 

2017. május 2. - 

2017. december 31. 

napig. Ezen 

időszak alatt az 

alábbi értékelési 

határnapokig 

benyújtásra került 

projektek kerülnek 

együttesen 

elbírálásra: 

2017. május 2 – 

2017. május 31.  

 

2017. június 7 – 

2017. augusztus 

14.   

 

2017. augusztus 21 

– 2017. december 

31.   
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pályázat 

kódszáma 

pályázat címe keretösszeg  

(Ft) 

támogatási 

kérelmek 

várható 

száma (db) 

pályázat célja pályázatban támogatott főbb 

tevékenységek 

pályázók köre igényelhető 

támogatás  

pályázat 

benyújtásának, 

elbírálásának 

határideje 

EFOP-

1.2.12-17 

Esélyteremtő 

programok 

megvalósítása 

 

17 390 000 

000  

2-34  hozzájárul a gyermekek 

esélyeinek növeléséhez, a 

nélkülözés 

felszámolásához, 

képességeinek 

kibontakoztatásához, a 

végzettség nélküli 

iskolaelhagyás 

megelőzéséhez, az 

egészséges életmód 

kialakításához és a 

társadalmi 

együttműködés 

erősítéséhez a 

közösségépítés 

élményalapú eszközeivel 

- bentlakásos szervezett 

foglalkozás keretei között 

a gyermekek aktivitására 

építő élménypedagógiát 

alkalmazó, a hátrányokat 

közvetlenül kompenzáló 

programok szervezése 

- foglalkozások 

megvalósításában 

résztvevők, önkéntesek, 

segítők felkészítése  

- programok fejlesztése és 

azok ismertetése  

- jó gyakorlatok 

disszeminációja  

- programcsomag a 

szükséges felszerelés 

biztosítása (pl. tisztasági 

csomag)  

egyesületek, 

egyházak, 

alapítványok, 

közalapítványok 

500 000 000 Ft 

– 13 500 000 

000 Ft 

 2017. április 24. - 

2018. január 2.   

Ezen időszak alatt 

az alábbi értékelési 

határnapokig 

benyújtásra került 

projektek kerülnek 

együttesen 

elbírálásra: 2017. 

április 24 – 2017. 

május 8. 

 

2017. május 15 – 

2017. május 29.  

 

2017. június 5 – 

2017. július 5.  

 

2017. július 10 – 

2017. augusztus 

10.  

 

2017. augusztus 17 

– 2017. szeptember 

18. 

 

2017. szeptember 

25 – 2017. október 

25. 

 

2017. október 31 – 

2017. november 

30. 

 

2017. december 7 – 

2018. január 2 
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pályázat 

kódszáma 

pályázat címe keretösszeg  

(Ft) 

támogatási 

kérelmek 

várható 

száma (db) 

pályázat célja pályázatban támogatott főbb 

tevékenységek 

pályázók köre igényelhető 

támogatás  

pályázat 

benyújtásának, 

elbírálásának 

határideje 

EFOP-

3.3.6-17 

Természettudományos 

élménypedagógiai 

programkínálat és  

természettudományos 

élményközpontok 

fejlesztése  

 

4 500 000 000 

Ft 

  

9-45 db A felhívás célja, hogy a 

kevésbé fejlett régiókban 

kidolgozásra kerüljenek 

természettudományos  

élménypedagógiai 

programok és 

rendelkezésre álljon az 

ezek megvalósítását 

lehetővé tevő 

infrastruktúra 

-Élménypedagógiai 

programok kifejlesztése 

-Hozzájuk kapcsolódó 

természettudományos 

multimédiás tartalmak 

fejlesztése és alkalmazása 

-Pedagógusok, szakemberek 

bevonása, felkészítése  

-Köznevelési intézmények 

bevonása 

-Programok megvalósítása:  

a. szakkör  

b. foglalkozássorozat,  

c. természettudományos 

óra,  

d. kiscsoportos foglalkozás  

e. versenyek, vetélkedők,  

f. műhely- és 

klubfoglalkozás,  

g. témanap, témahét.  

h. osztálykirándulás, tábor  

-Helyszín és eszközök 

biztosítása 

-Szakmai műhelyek 

szervezése 

természettudományos 

ismeretterjesztéssel,  

természettudományos 

oktatás-képzéssel 

legalább 5 éve 

bizonyítottan 

foglalkozó civil  

szervezet, vagy általa 

vezetett, kulturális 

intézménnyel alkotott 

konzorcium 

 

100 000 000 Ft 

– 500 000 000 

Ft 

2017. május 05 - 

2019. május 02-ig  

Ezen időszak alatt 

az alábbi értékelési 

időszakokban 

benyújtásra került 

projektek kerülnek 

együttesen  

elbírálásra:  

2017. május 05 – 

2017. május 31.   

 

2017. június 7 - 

2017. augusztus 

31.  

 

2017. szeptember 7 

- 2019. május 2. 
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pályázat 

kódszáma 

pályázat címe keretösszeg  

(Ft) 

támogatási 

kérelmek 

várható 

száma (db) 

pályázat célja pályázatban támogatott főbb 

tevékenységek 

pályázók köre igényelhető 

támogatás  

pályázat 

benyújtásának, 

elbírálásának 

határideje 

EFOP-

3.2.3-17 

Digitális környezet a 

köznevelésben  

 

6 360 000 000 

Ft 

63-91 db A digitális leszakadás 

megállítása, illetve az 

esélyegyenlőség 

megteremtése az 

informatikai oktatás 

modern 

eszközrendszerének és az 

alkalmazásoknak 

használatorientált 

megjelenésével 

- a tanulást-tanítást támogató 

digitális kompetenciák 

fejlesztését támogató 

eszközök és módszerek 

általános megismerése, 

valamint  

- a továbbiak közül legalább 

egy elem: 

• a matematikai 

kompetencia fejlesztésének 

támogatása; 

• a szövegértés 

fejlesztésének támogatása; 

• a 

természettudományos 

megismerést támogató 

eszközök és módszerek 

megismerése, alkalmazása, 

• a problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztését 

támogató eszközök és 

módszerek megismerése; 

• a kreativitás 

fejlesztését támogató 

eszközök és módszerek 

megismerése; 

általános iskola, 

gimnázium, 

készségfejlesztő 

iskola, 

gyógypedagógiai 

intézmény, alapfokú 

művészetoktatási 

iskola 

70 000 000-

100 000 000 Ft 

2017. május 1-től 

2019. május 1.  

Ezen időszak alatt 

az alábbi értékelési 

határnapokig 

benyújtásra került 

projektek kerülnek 

együttesen 

elbírálásra:  

2017. május 1. – 

2017. június 1. 

2017. június 8. – 

2017. október 1. 

2017. október 8. – 

2018. február 1. 

 

2018. február 8. – 

2018. szeptember 

1. 

 

2018. szeptember 

8. – 2019. május 1. 

 

 


