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Köznevelési fejlesztések
Megvalósítás alatt:
- EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia
fejlesztése”

- EFOP-1.9.5-16-2016-00001 „A kora gyermekkori
intervenció ágazatközi fejlesztése„
- EFOP-3.1.4-VEKOP-15-2015-00001 „Ösztöndíj és
mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak –
Útravaló ösztöndíjprogram”

Köznevelési fejlesztések
Előttünk álló feladatok:
-EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020”
-EFOP-4.1.3-17 „Az állami fenntartású köznevelési
intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális
fejlesztése”
- EFOP-3.2.3-17 „Digitális környezet a köznevelésben”
- EFOP-3.2.5-17„Pályaorientáció, kiemelten az MTMI
készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés
rendszerében”
- EFOP-3.3.5-17 „Korszerű pedagógiai módszerek
alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti
megvalósítása”

EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020”
Támogatható tevékenységek:
- intézmények infrastruktúrájának felújítása,
korszerűsítése, illetve kapacitásbővítése (amennyiben
demográfiai mutatók alapján indokolt), eszközbeszerzés;
Kapacitásbővítés: történhet új épület építésével, a
meglévő épület átalakításával vagy bővítésével (pl.
emeletráépítés, tetőtér beépítés, új szárny építése).
- a mindennapos testneveléshez szükséges terek,
közösségi terek kialakítása és eszközökkel való
ellátása;
- akadálymentesítés; - energiahatékonysági beruházások;
- zöldfelület, iskolaudvar fejlesztése; - ISKOLABUSZ

EFOP-4.1.3-17 Alapvető
infrastrukturális fejlesztések a
köznevelésben - I.
Felhívás célja:az állami fenntartású köznevelési intézmények beruházásainak
célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés
infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.
(Kis mértékű beruházások támogatása.)
Megjelenés: 2017. március 24.
Eljárásrend: standard (pályázat).
Kedvezményezettek köre: Tankerületi Központok.
Keretösszeg: 30 Mrd Ft.
Támogatás mértéke: 20 millió – 150 millió Ft.
Benyújtás ideje: 2017. április 24-től 2018. október 31-ig.
Első értékelési szakasz: 2017. április 24. – 2017. május 24.
Célcsoport: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 7§ (1) b)-e), h) i) k) szerinti
intézmények pedagógusai, tanulói.

EFOP-4.1.3-17 Alapvető
infrastrukturális fejlesztések a
köznevelésben - II.
Támogatható tevékenységek:
Nem engedélyköteles építési tevékenységek megvalósítása, például:
•

•
•
•
•
•

•

a mindennapos testnevelés biztosításához szükséges fejlesztések: tornaterem,
tornaszoba, sportpályák, sportudvar felújítása, ehhez kapcsolódó eszközök beszerzése;
a köznevelési tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek
felújítása, átalakítása, a terem elavult bútorainak cseréje;
a természettudományos tárgyak oktatását segítő szaktantermek korszerűsítése,
eszközök beszerzése;
a nyelvoktatáshoz szükséges tantermek korszerűsítése, eszközök beszerzése;
egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokat (pl. felzárkóztatás, tehetséggondozás)
lehetővé tévő, nem formális oktatásra is alkalmas helységek kialakítása, felszerelése;
közösségi tanulásra alkalmas terek kialakítása, szükséges eszközök és bútorok
beszerzése;
a kollégiumi neveléshez szükséges infrastruktúra felújítása, eszközök beszerzése.

EFOP-3.2.3-17 „Digitális környezet
a köznevelésben”
Eljárásrend: standard
Célterület: kevésbé fejlett régiók  KMR: VEKOP-7.3.3-17
Megjelenés: 2017. március 28.
Keretösszeg: 6,36 Mrd Ft
Támogatás mértéke: 70-100 millió Ft
Támogatásban részesülők köre: állami és nem állami intézményfenntartók
Beadás: 2017. május 1 - 2019. május 1.
I. értékelési szakasz: 2017. május 1. – 2017. június 1.
Tartalom:
• Pedagógiai-módszertani elemek (pedagógiai célok, módszertani leírások, pedagógusok
továbbképzése, mérés-értékelési gyakorlat fejlesztése) megvalósítása az előkészítés
keretében elkészített intézményi digitális fejlesztési terv alapján
• A digitális pedagógiai környezet intézményi megteremtésének támogatása (IKT
eszközök, berendezések beszerzése, digitális pedagógiához kapcsolódó taneszközök
beszerzése, tantermek, szaktantermek, laborok, egyéb helyiségek felszerelése,
alkalmassá tétele a projekt megvalósítására).
• A pedagógusok munkáját segítő digitális módszertani asszisztensi feladatok ellátása;
• A projekt intézményi bevezetését támogató szolgáltatások (pl. helpdesk, rendszergazdai
szolgáltatás stb.) kialakítása.

EFOP-3.2.5-17 „Pályaorientáció,
kiemelten az MTMI készségek és
kompetenciák fejlesztése a
köznevelés rendszerében”
Eljárásrend: standard
Célterület: kevésbé fejlett régiók
Megjelenés: 2017. március 27.
Keretösszeg: 8 Mrd Ft
Támogatás mértéke: 45-190 millió Ft
Támogatásban részesülők köre: állami és nem állami intézményfenntartók
Beadás: 2017. május 1 - 2019. május 1.
I. értékelési szakasz: 2017. május 1. – 2017. június 1.
Tartalom:
• a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös
tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák
választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére;
• a pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési
szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének támogatása.

EFOP-3.3.5-17 „Korszerű pedagógiai
módszerek alkalmazását segítő
Iskolai Közösségi Program kísérleti
megvalósítása”
Eljárásrend: standard
Célterület: kevésbé fejlett régiók
Megjelenés: 2017. március 21.
Keretösszeg: 10,83 Mrd Ft
Támogatás mértéke: 60 - 600 millió Ft
Támogatásban részesülők köre: állami és nem állami intézményfenntartók
Beadás: 2017. április 28 - 2017. július 24.
I. értékelési szakasz: 2017. április 28 – 2017. május 29.
Tartalom:
• a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek
kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás
módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására;
• olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a
Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak,
középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése,
kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása
áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet.

Köszönöm a figyelmet!
fejlesztes@kk.gov.hu

