Projektzáró sajtóközlemény
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
EFOP-3.1.11-19-2020-00001
Kedvezményezett településeken működő állami fenntartású köznevelési intézmények
munkájának támogatása
I. Projekt alapadatok
Projekt megnevezése: Kedvezményezett településeken működő állami fenntartású köznevelési
intézmények munkájának támogatása
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.1.11-19-2020-00001
Szerződött támogatás összege: 6 429 735 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás időtartama: 2020. szeptember 01. - 2021. április 30.
Kedvezményezett neve: Klebelsberg Központ
II. Projekt eredménye
A projekt a kedvezményezett településlistán szereplő településen működő állami fenntartású
köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusokat, valamint a nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő alkalmazottakat érintette. Összesen 39 tankerület került bevonásra a projektbe.
Indikátor teljesítések:

•

A támogatásba bevont pedagógusok, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül
segítő alkalmazottak összesen 638 feladatellátási helyen dolgoztak, ebből 422
intézmény így felhívásban szereplő 300 darabos indikátor szám jelentősen túl lett
teljesítve.

•

A projektbe bevont pedagógusok, valamint nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
alkalmazottak számára vonatkozó indikátor a felhívásban 8.500 főben került
meghatározásra. A projekt megvalósítása során az érintett intézményekből összesen
9.771 fő pedagógust és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat sikerült bevonni
a projektbe, azaz teljesült a projektben vállalt indikátor.

A projekt során, a tantermen kívüli digitális munkarend ideje alatt megtanított ismeretek ismétlése
és a hiányosságok pótlása történt meg, így az érintett intézményekben tanuló diákok pedagógiai
támogatásának köszönhetően csökkent a tanulói lemorzsolódás. A projekt elismerte, hogy a
kollegák többlet időt és figyelmet fordítottak a tanulókra az esetleges lemaradások kompenzálása
miatt.
A projekt által felhasznált teljes fejlesztési összeg 5.604.300.000 Ft volt, amely 9.771 főnek lett
teljesítmény arányosan kifizetve, legfeljebb bruttó 500.000 Ft/fő összegben.
A projekt időszaka alatt a KRÉTA rendszerben nyilvántartott igazolatlan hiányzások óratömege
nem nőtt a 2019/2020-as tanév bázisidőszakához képest – a tényleges igazolatlan órák száma
137.473 óra volt a korábbi 289.299 órához képest. Az egyéni, illetve az intézményi teljesítések
ettől sok esetben eltértek, az eltérés függvényében történtek meg a kiértékelések és a kifizetések.

A KRÉTA rendszerben a projektbe bevont személyek a tanórákhoz és az iskolai foglalkoztatáshoz
kapcsolódó többletmunka elvégzését is rögzítették.
A felhívás keretében megfogalmazott cél elérése érdekében végzett projekt eredményeként nőt az
érintett pedagógusok motiváltsága, támogatottsága. Az erkölcsileg és anyagilag is elismert
pedagógus által végzett munka eredménye megjelenik a tanulók viselkedésében és tanulmányi
eredményeiben is, amit az igazolatlan órák számának csökkenésé is jól mutat.

