EFOP-3.2.5-17 Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében
Támogatástartalom
45-190 M Ft (az igénybe vehető min- és max.
összegek tanulói létszám, illetve pedagógiai
szakszolgálati tevékenység alapján sávosan
változik)
Támogatás intenzitása

A Felhívás 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.

100 %
Támogatás jellege
Vissza nem térítendő
Rendelkezésre álló forrás
8 Mrd Ft

A Felhívás célcsoportja
a kevésbé fejlett régiókban:


Támogatást igénylők köre: 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 pedagógiai szakszolgálatok pályaorientációs szolgáltatásfejlesztésére csak
abban esetben nyújtható be támogatási
igény, ha a pályázó az elmúlt 2 tanévben
(2014/2015, 2015/2016) KIRSTAT adatai
alapján bizonyíthatóan továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati tevékenységet végzett.
A támogatást igénylő (önállóan, vagy konzorciumban pályázó) a fenntartása alá tartozó intézményeiben a tanulói összlétszám együttesen el kell, hogy érje minimálisan a 650 főt
GFO– 312: Központi költségvetési szerv
GFO– 351: Országos nemzetiségi önkormányzat





a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7.§ (1) bekezdésében szereplő köznevelési rendszer szerinti intézmények tanulói, pedagógusai és közvetetten az érintett tanulók szülei:
o
általános iskola,
o
gimnázium,
o
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény (kivéve szakiskola, készségfejlesztő iskola, és fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola),
o
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:
o
egységes iskola vagy összetett iskola,
o
közös igazgatású köznevelési intézmény,
o
általános művelődési központ,
o
egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény
a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásban résztvevő pedagógiai szakszolgálati
intézmény dolgozói.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
1. ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
1.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek
A projekt szakmai megvalósítása

GFO– 371: Helyi nemzetiségi önkormányzat

A pályaorientációhoz kapcsolódó, elsősorban az általános iskola és gimnázium 1-12. évfolyamos
tanulóinak szóló, kiemelten a MTMI területek népszerűsítésével egybekötött programok, rendezvények, szolgáltatások megvalósítása.

GFO– 372: Helyi nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv

A. Tanórához köthető tevékenységek:

GFO– 352: Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

GFO– 373: Helyi nemzetiségi önkormányzat
társulása

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

GFO– 517: Egyéb szövetség

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

GFO– 525: Vallási tevékenységet folytató
szervezet
GFO– 529: Egyéb egyesület
GFO– 551: Bevett egyház
GFO– 552: Elsődlegesen közfeladatot ellátó
belső egyházi jogi személy
GFO– 555: Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
GFO– 559: Egyházi szervezet technikai kód
GFO– 561: Közalapítvány
GFO– 562: Közalapítvány önálló intézménye
GFO– 563: Egyéb alapítvány önálló intézm.
GFO– 569: Egyéb alapítvány
GFO– 572: KKv-nak nem minősülő nonprofit
korlátolt felelősségű társaság
GFO – 591 Egyesülés
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c) interaktív, illetve virtuális térben megvalósított - életpálya-építéshez kapcsolódó - versenyek, vetélkedők szervezése
d) pályaorientációhoz kapcsolódó műhelyfoglalkozások, műhelymunka, workshopok megvalósítása
e) interaktív, illetve mobil programok, kiállítások, installációk, tematikus játszóházak megvalósítása,
illetve ezeken való részvétel
Az A modulból a b.) kötelező, mellette további 2 kötelezően választandó!
1.2.
Konzorcium:
Választható,
Lehetséges
önállóan támogatható tevékenységek:
Beadási határidők
nem releváns
Konzorciumi tagok száma: legfeljebb 4

Beadási határnapok 1. : 2017.05.01. – 2017.06.01.

Konzorcium vezető: Lásd: Támogatást igénylők kör

Beadási határnapok 2. : 2017.06.08. – 2017.10.01.

Egy intézményfenntartó csak egy támogatási kérelmet nyújthat be önállóan, vagy a konzorciumban vezetőjeként, vagy tagjaként.

Indikátorok

B. Tanórán kívüli tevékenységek:

Támogatott programokban résztvevő tanulók száma

a) több szakmaterületet érintő munkahely bemutatások

2018.10.31. Tanulói összlétszám 2,5 %-a

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

Projekt fizikai befejezése: Tanulói összlétszám 10%-a
Számszerűsített szakmai elvárások
1.

MTMI fókuszú programokban résztvevő tanulók: A programba bevont
tanulók 40 %-a (fő)

2.

Szakmai együttműködés: minimum
3 db/ projekt

3.

Szakmai tapasztalatcserén résztvevő szakemberek: 20 fő/naptári év

4.

Szakirányú továbbképzésen résztvevő szakemberek: 5 fő

b) a pályaorientációhoz kötött önismereti programok, tréningek, szakkörök megvalósítása
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
A B modulból a c) kötelező, mellette további 2 kötelezően választandó!
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
A „C” modulból 1 tevékenység kiválasztása kötelező.
D. A tanulóknak nyújtott programokkal kapcsolatos fejlesztések, eszközbeszerzések:

Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási
előleg maximális mértéke a megítélt támogatás
a)

b)

50 %-a, de a civil szervezet, egyházi
jogi személy, nonprofit gazdasági
társaság kedvezményezett esetén
legfeljebb egymilliárd forint,
100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési
szerv, közvetlen vagy közvetett
többségi állami tulajdonban álló
gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett
ca) a fizetési számláit az Áht.
alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával
rendelkezik, vagy

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
A „D” modulból 1 tevékenység kiválasztása kötelező.
Együttműködő partnerek:
A projekt fejlesztési céljaihoz, a pályaorientációs szakmai programokhoz illeszkedően projektenként minimum 3 piaci szereplő (vállalat, cég) bevonása kötelező szakmai együttműködő partnerként.
Együttműködési kötelezettség:
A projekt megvalósítása során a kedvezményezetteknek szakmai partnerként együtt kell működnie:




az EFOP-3.4.4-16 kedvezményezett felsőoktatási intézményével;
az EFOP-3.2.13 kedvezményezettel a módszertant illetően;
a GINOP 3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 kódszámú „Oktatási intézmények és IKT vállalkozások
közötti együttműködés ösztönzése és támogatása” c. felhívás lehatárolása miatt a helyi Pedagógiai Oktatási Központokkal.

A projekt megvalósítása során törekedni kell a kedvezményezettek pályaorientációs célú szakmai együttműködésére.

cb) megítélt támogatásának öszszege nem éri el az ötszázmillió
forintot.

A projekt megkezdése: A projekt megvalósítását a felhívás megjelenésének napjától a támogatást
igénylő saját felelősségére megkezdheti
A projekt végrehajtása: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba
lépését követően legalább 24, legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre.
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Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások
Projektmenedzser







a projekt teljes időtartama alatt 1 fő
projektmenedzser alkalmazása
munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatási
jogviszony keretében
munkaideje a projektben eléri a táblázatban megjelölt óraszámot (lásd: Felhívás 15. old.)
felsőfokú végzettség és 2 éves, uniós
finanszírozással megvalósuló projektekben szerzett szakmai tapasztalat.

1.2. Választható, önállóan támogatható tevékenységek
Pedagógiai szakszolgálati tevékenység pályaorientációs célú szolgáltatásfejlesztése (amennyiben ezt a tevékenységet választja, a felsorolt résztevékenységek (a-d) mindegyikének megvalósítása
kötelező)
a) a pedagógiai szakszolgáltban dolgozó szakemberek szakirányú továbbképzése, tapasztalatcseréje
b) a szakszolgálati tanulói, szülői, tanári információs és tanácsadó rendszer megerősítése, továbbfejlesztése
c) pályaválasztási tájékoztató anyagok, film, web-megjelenés készítése, biztosítása (kiemelten:
MTMI képzésekre fókuszáló „felvételi tájékoztató”)
d) a pedagógiai szakszolgálatok közötti szakmai együttműködés kialakítása, működtetése,ehhez
kapcsolódóan a jó gyakorlatok rendszerbe illesztése

Pénzügyi vezető







a projekt teljes időtartama alatt 1 fő
pénzügyi vezetőt alkalmazása
munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében
munkaideje a projektben eléri a táblázatban megjelölt óraszámot (lásd: Felhívás 15. old.)
szakirányú (pénzügyi vagy gazdasági)
felsőfokú végzettség és 2 éves, uniós
társfinanszírozással megvalósuló projektben pénzügyi területen szerzett tapasztalat.

A projektmenedzseri és a pénzügyi vezetői feladatokat ugyanaz a személy abban
az esetben láthatja el a projekt keretében,
ha a munkaideje összességében nem haladja meg a heti 40 órát, és a felhívásban feltüntetett egyéb elvárásoknak is megfelel.

2. ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
I. Projekt előkészítés



II. Projektmenedzsment
III. Könyvvizsgálat
IV. Horizontális követelmények
V. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság
2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
A fejlesztés megvalósításához szükséges infrastruktúra és infokommunikációs fejlesztés



Projektasszisztens
Konzorcium esetében a konzorciumi tagoknál a projektmenedzsmenti feladatok gördülékeny ellátása érdekében lehetőség van
munkaviszony, közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszony keretében projektaszszisztens és/vagy pénzügyi asszisztens
alkalmazására


munkára fordított ide a projektben eléri a heti 10 órát.

Szakmai vezetővel kapcsolatos elvárások






a projekt teljes időtartama alatt 1 fő
szakmai vezető alkalmazása
munkaviszony, közalkalmazotti vagy
közszolgálati jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
keretében
munkára fordított ideje a projektben
eléri a legalább heti 15 órát
felsőfokú
pedagógus/pszichológus
végzettség és 3 éves köznevelési, képzési vagy ifjúságnevelési szakmai fejlesztési tapasztalat
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Szakmai terv készítése
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása

A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök és
szoftverek beszerzése,
A projekt megvalósításához kapcsolódóan a szakmai programok helyszínének felszerelése, felújítása legfeljebb a támogatási összeg 5 %-ig.

Egyéb műszaki és szakmai elvárások
A Szakmai Tervvel kapcsolatos elvárások
Részletes kifejtése a Felhívás 3.4.1.1. pontjánál található.
A projektben létrejövő együttműködésekre vonatkozó elvárások:
Az együttműködést részletesen szabályozó együttműködési szerződés kötése az alábbi szervezetekkel
kötelező (legkésőbb 2017. december 31-ig) megkötendő:


Piaci szereplő (vállalat, cég)

A projekt megvalósítása során törekedni kell arra, hogy az adott területen (térségben) az állami és nem
állami intézményfenntartók együttműködjenek és az ott tanulók komplex, egységes, magas színvonalú
pályaorientációs szolgáltatásokhoz jussanak.
Az iskola szabályozóinak fejlesztésére, bővítésére vonatkozó elvárások:
A köznevelési intézmények pedagógiai programjának, SZMSZ-ének fejlesztése, bővítése (amelyben
hangsúlyosan megjelenik a pályaorientáció, valamint az MTMI nevelés/képzés).

Fenntartási kötelezettség: nem releváns

