
EFOP-3.3.1-15 Tanoda 

 

I. Pályázók Köre 

- Egyéb egyesület (GFO 529) 

- Egyházi jogi személy (GFO 551, 552, 559) 

- Alapítvány, Közalapítvány, Egyéb alapítvány (GFO 562, 563, 565, 569) 

- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599) 

- Nonprofit gazdasági társaság (GFO 572, 573, 575, 576) 

 

II. Támogatható tevékenységek 

Melléklet szerint, az aláhúzottakat kötelező megvalósítani 

 

III. Célcsoport 

1. Közvetlen: 

a. Hátrányos helyzetű, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő tanulók (általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói vagy 

középfokú iskola tanulói). Minimum 20 fő, 1000 fő feletti településen 

minimum 30 fő akit végig kell vinni 

Ezen célcsoport: 70%-ban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő, 49%-ban pedig hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók legyenek, 

illetve hogy a programba bevont tanulók legalább 30 %-a roma 

származású legyen 

 

2. Közvetett 

a. A Tanoda programba bevont tanulók szülei, családtagjai 

b. A köznevelésben résztvevő nem hátrányos helyzetű tanulók 

 

IV. Projekt időtartam: min 24 hónap – max 35 hónap 

 

V. Támogatás mértéke: 100 % 

 

VI. Támogatás összege: min 25 millió – maximum 30 millió 

VII. Feltételek 

 

1. Kötelező alkalmazni a projekt megvalósítás alatt 

 projektmenedzser alkalmazott/megbízás 

 pénzügyi vezető alkalmazott/megbízás 

 szakmai vezető alkalmazott/megbízás 

 legalább heti 10 óra 

 felsőfokú végzettség és összesen 5 év releváns szakmai tapasztalat 

 hátrányos helyzetű tanulók nevelése, integrált nevelés terén, melyből 

 legalább 2 év tanoda-megvalósítási tapasztalat 

  Legalább 3 fő releváns felsőfokú végzettségű szakember akik közül min. 1 

 fő pedagógiai végzettséggel kell rendelkeznie (szociálpedagógus, pedagógia 

 szakos bölcsész, kulturális mediátor, szociális munkás, gyógypedagógus, 

 fejlesztő pedagógus, pszichológus, teológus / hittanár) 



 

2. Együttműködés kialakítása 

 

 Köznevelési intézményekkel 

- 10 000 fő alatti településen minden valamennyi általános iskolával 

- 10 000 fő feletti településen legalább 3 nevelési-oktatási intézménnyel 

 Türr István Képző és Kutató Intézettel: bemeneti - kimeneti mérések, képzések, 

hálózati együttműködés, a projekt megvalósításával kapcsolatos adatszolgáltatás, a 

szakmai megvalósítók képzése, valamint a szakmai program időközi felülvizsgálata 

kapcsán 

 Szülőkkel 

 Az alábbiak közül legalább 1 kötelező 

- közvetlenül érintett intézményekkel (pl. szociális és gyermekjóléti 

intézményekkel, települési/területi nemzetiségi önkormányzattal) 

- további érintett intézményekkel/szervezetekkel (pl. helyi civil 

szervezetekkel, Új Nemzedék Központ által működtetett helyi 

irodákkal) 

- felsőoktatási intézményekkel (önkéntesek bevonása, 

pedagógusjelöltek és egyéb segítő szakmákat tanulók részére 

gyakorlati hely biztosítása, roma szakkollégiumokkal történő 

kapcsolatfelvétel) 

 Más tanodákkal: Legalább 2 db, melyek közül legalább egy már korábban is 

valósított meg Tanoda programot (HEFOP-2.1.4/B, TÁMOP-3.3.5/A, 

TÁMOP-3.3.9/A vagy TÁMOP-3.3.9/C) 

3. Kötelezően elérendő eredmények 

 

  lemorzsolódott tanulók aránya max 30 % tanévenként 

 aktív partneri együttműködések min 5 db 

 tanodán kívüli programok száma min 6 db 

 nyitott tanodai programokon való résztvevők száma: min 180 fő 

 javul a szövegértési kompetencia: bevont tanulók min 50 %-a 

 javul a bemeneti és kimeneti mérések között: a bevont tanulók 70 %-a 

VIII. Pályázat benyújtása 

 

I. Szakasz: 2015.10.01-2015.12.31 

 

II. Szakasz: 2016.06.01-2016.07.30 

          Forrás:www.palyazat.gov.hu 


