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Fejlesztések-kutatások 
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munkájának támogatása 
érdekében 



Fejlesztési-kutatási területek  

1. Háttér 

2. Fejlesztések 

– tankönyvek és digitális anyagok; 

– szaktanácsadói rendszer; 

– nevelési-oktatási programok, követelmények. 

3. Kutatások 

– policy; 

– pedagógusok, pedagógusképzés. 



Háttér: 
EU 2020 Oktatás és képzés 

EU célértékkel bíró indikátorok 
Magyarország EU átlag EU 2020 

2009 2012 2009 2012 célérték 

EU2020 célérték 

1. Korai iskolaelhagyók (18-24) 11,2% 11,5% 14,2% 12,7% 
EU cél 10% 

NRP cél 10% 

2. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők (30-34) 23,9% 29,9% 32,1% 35,7% 
EU cél: 40% 

NRP cél: 30,3% 

ET 2020 célérték 

3. Részvétel óvodai nevelésben (4-évestől 

iskolakezdésig) 
94,8% 94,5% 91,7% 93,2% 95% 

4. Legfeljebb 3 éve végzettek (20-34) 

foglalkoztatottsági aránya 
75,6% 73,4% 78,3% 75,7% 82% 

5. Felnőttek részvétele oktatásban/képzésben 

(25-64) 
2,7% 2,8% 9,3% 9,0% 15% 

6.Alapvető készségek 

(alulteljesítő 15 évesek, 

1-es szinten vagy az 

alatt) 

Szövegértés 17,7% : 19,6% : 15% 

Matematika 22,3% : 22,2% : 15% 

Természettudomány 14,1% : 17,7% : 15% 



Kihívások, feladatok az  
oktatásban, képzésben 

• az élethosszig tartó tanulásban való részvétel előmozdítása; 

• a korai iskolaelhagyásra vonatkozó nemzeti stratégia 
elfogadása; 

• az oktatási rendszerből kilépők munkaerő-piaci szempontból 
releváns végzettséggel, készségekkel és kompetenciákkal 
rendelkezzenek; 

• a közoktatáshoz való hozzáférés javítása, kiemelten 
koncentrálva a HHH, valamint a roma tanulókra; 

• az oktatás különböző szintjei és a munkaerőpiac közötti 
átmenet elősegítése; 

• felsőoktatási reform kidolgozása, amely lehetővé teszi a 
hátrányos helyzetű diplomások arányának növelését. 



Tankönyvfejlesztés - 
mintaoldalak 



Tankönyvek új generációja – 
fejlesztési modell 

Kísérleti tankönyvek (megalapozó kutatások) 

 2014 (62 db)  Magyar nyelv és irodalom 

 2015 (89 db)  Matematika 

 2016 (47 db)  Ember és társadalom 

    Ember és természet 

Kipróbálás (ellenőrző kutatások, társadalmasítás) 

 2014/2015-ös tanévben: 

–    - 1500 iskola; 

–    - 151 partneriskola; 

–    - 1170 partneriskolai pedagógus. 

Korrekció, véglegesítés 



• Kapcsolattartás  
 2014 szeptemberétől folyamatosan: a kísérleti tankönyvek 

használóitól és kipróbálóitól kapott kérdőíves, ill. elektronikus napló 
formájában kapott visszajelzések összegyűjtése, elemzése. 

• Módszertani segédletek  
 pl.: tanmenetek, tanári kézikönyvek 

• Tájékoztatók, felkészítések, képzések 
 2014. szeptember: képzők képzése (100 fő); 

 2014. október: képzések a használó és kipróbáló pedagógusok 
számára;  

 országszerte 21 helyszínen, 

 helyszínenként 12 tantárgyi szekcióban. 

 2014. november: tankönyvírói felkészítő konferencia. 

 

A tankönyvek új generációja 
– támogató környezet 



Nemzeti Közoktatási Portál 
(NKP) 

Cél egy olyan egyszerűen kezelhető, elektronikus felület kialakítása, 
amely a pedagógusok számára 

• egykapus hozzáféréssel,  

• egységes felhasználói felületen,  

• egységes szabvány alapján, 

• regisztráció és költségtérítés nélkül 

lehetővé teszi valamennyi elkészült és jövőben elkészülő digitális 
tananyag és tanítási segédlet elérhetőségét.  

 

Továbbá lehetőséget biztosít a tanulók számára 

• a differenciált és kooperatív tanulásra, 

• a megszerzett tudás ellenőrzésére. 



Fejlesztési folyamat: 

• az NKP működéséhez szükséges fizikai környezet kialakítása; 

• az NKP működéséhez szükséges szoftverkörnyezet kialakítása. 
 

2014. szeptember 1-jétől induló statikus portál szolgáltatásai: 

• hozzáférés a tankönyvek, munkafüzetek elektronikus 
verzióihoz; 

• hozzáférés a tanmenetekhez és az óravázlatokhoz; 

• digitális tananyagok megjelenítése (képek, videók 
hanganyagok, játékok, interaktív anyagok); 

• online és offline hozzáférés biztosítása. 

 

A Nemzeti Közoktatási Portál 
kiépítésének folyamata 



Szaktanácsadói, 
tantárgygondozói rendszer 
Cél: a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének egyénre szabott 
támogatása, összefüggésben a kiépülő minősítési rendszerrel. 
 

Képzések: 

• 60 órás akkreditált pedagógus-továbbképzések; 

• a képzés gyakorlatorientált – fontos elem egy próbalátogatás megvalósítása; 

• 8 képzőközpontban országosan – több mint 2000 pedagógus; 

• további 2000 szaktanácsadó kiképzése 2015 júniusig; 

• a tanúsítványt szerző pedagógusok felkerülnek a Szaktanácsadói 
névjegyzékre. 
 

Próbaminősítés: 

• Kb. 2000 kiképzett szaktanácsadó próbaminősítése az Oktatási Hivatallal 
együttműködve.  

 



Szaktanácsadói, 
tantárgygondozói látogatások 

• A szaktanácsadás országos szervezésének pilotja – központi 
szolgáltatásszervezők és pedagógiai intézeti munkatársak. 

• A 2013/2014-es tanévben kb. 2000 pedagógust látogatott meg 
szaktanácsadó. 

• 2014. december 31-ig 500 tantárgygondozó szaktanácsadó 
foglalkoztatása a projekt keretében. 

• Az egyéni szaktanácsadás mellett a következő tanévben a 
szaktanácsadás további formáit is kipróbáljuk (pl. 
intézményvezetők, munkaközösségek szakmai munkájának 
támogatása, módszertani tájékoztatók a tankönyvekkel 
kapcsolatban). 

• Várjuk intézmények jelentkezését a szaktanácsadás 
kipróbálására. 



Szaktanácsadói szakterületek 

Szaktanácsadói szakterületek Tantárgygondozói szaktanácsadó szakterületek 

1. Tantárgygondozói szakterületek 
2. Nemzetiségi szakterület (a nyelv 

megjelölésével) 
3. Intézményfejlesztési szakterület 
4. Kiemelt figyelmet igénylő 

gyermek, tanuló nevelésének, 
oktatásának segítése szakterület 

5. Konfliktuskezelési szakterület 
6. Halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek, tanuló nevelésének, 
oktatásának segítése szakterület 

7. Pedagógiai mérés-értékelési 
szakterület 

  

1. Óvodapedagógusi 
2. Tanítói 
3. Magyar nyelv és irodalom 
4. Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével) 
5. Matematika 
6. Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és 
népismeret 

7. Erkölcstan, Etika, Filozófia 
8. Biológia, Egészségtan, Természetismeret 
9. Fizika, Természetismeret 
10. Kémia, Természetismeret 
11. Földrajz, Természetismeret 
12. Művészetek 
13. Informatika 
14. Technika, Életvitel és gyakorlat 
15. Testnevelés és sport 
16. Alapfokú művészetoktatási 
17. Szakképzési (a szakmacsoport megnevezésével) 
18. Kollégiumi 
19. Iskolai könyvtári 



Tantárgygondozó 
szaktanácsadás 

Cél: pedagógusok folyamatos szakmai fejlődése/fejlesztése 

 

Eszköz: a fejlődéshez/fejlesztése szükséges egy összetett 
támogató rendszer, amelynek sok összetevője van: 

• intézményen belüli szereplők (pl. int. vezető, idősebb 
pályatárs, munkaközösség) 

• intézményen kívüli szereplők (kulcsszereplő: szakmai 
szolgáltatások – az OFI szakmai támogatásával 
szervezik a szaktanácsadás, tantárgygondozást) 

 



Tantárgygondozó 
szaktanácsadás 

Fejlesztő célú támogatás - beavatkozási pontok, lehetőségek 
az életpályán: 

1. gyakornokból pedagógus I.: a szaktanácsadó fejlődési 
tervet készíthet a pedagógussal a Pedagógus I. 
életpályaszakasz kezdetén 

 

2. általános fejlesztés: tanfelügyeleti látogatást követően a 
szaktanácsadó fejlődési tervet készíthet a pedagógussal 
a fejlesztendő kompetenciaterületekre fókuszálva 

 



Tantárgygondozó 
szaktanácsadás 

Jelenlegi folyamatok: 

• Több mint 3000, képzésbe bevont tantárgygondozó 
szaktanácsadás 

• 60 órás képzések a tantárgygondozó szakterületeken – 
próbalátogatás 

• Jelenleg 130 tantárgygondozó szaktanácsadó havi 2-4 
látogatással próbálja ki az új eljárásrendet és 
dokumentumokat 

 



Tematikus szaktanácsadás 

Jellemzők: 

• intézményen belüli kérdésekre ad megoldás-centrikus választ 

• területei: kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésének 
támogatása, tehetséggondozás, konfliktuskezelés, 
intézményfejlesztés, mérés-értékelés 

• akár több szaktanácsadó is mehet egy intézményhez (nagyobb 
hatásfokú a támogatás, az intézmény egészére kihat) 

 

30 órás képzések a tematikus szaktanácsadás területén (a képzések 
október első hetében indultak: 2 kontakt nap, közte távoktatás) 

 

Kipróbálás: 2014 novemberétől 100 fő szaktanácsadó bevonásával 

 

 



További tervek a 
szaktanácsadás témájában 

Cél: a megújuló tartalmi szabályozókhoz kapcsolódó 
szaktanácsadói támogatás 

 

Eszköz: a tantárgygondozók specializációja pl.: 

• új generációs tankönyvekhez kapcsolódó szaktanácsadás,  

• egész napos iskola implementációját támogató 
szaktanácsadás,  

• a tudásmenedzsment szaktanácsadói támogatása. 

 



Nevelési-oktatási programok 
fejlesztése  
Komplex pilot programok: 

• Egész napos iskola – tanórán kívüli tevékenységek 
• Keretprogramok 

–  alsó tagozat 
–  felső tagozat, felzárkóztatás 

• Tematikus programok: 
– Komplex művészeti nevelés 
– Természettudományos nevelés 
– Gyakorlati életre nevelés 

• Ökoiskola program 
• Jó gyakorlatok, gyűjtése és terjesztése 

Eddigi eredmények: 

• 43 iskola, 55 kutatás-fejlesztési szerződés 
• 31 fenntartó (23 tankerület, 5 egyházi, 2 alapítványi, 1 felsőoktatási) 
• 244 bevont pedagógus 

 



Követelmények, standardok 
fejlesztése (8., 12. évf.) 

8. évf.: 

Cél: fejlesztési célok pontosítása, felhasználása 
a mérés-értékelésben (pl.: a képzési típusok közötti 
átmenethez). 

Területei: matematikai-logikai; anyanyelvi. 

 

12. évf.:  

Cél: Érettségi követelmények és a kerettantervek 
összehangolása. 

Területei: anyanyelv és irodalom, matematika, idegen 
nyelv, történelem, természettudományok. 

 



Kutatások – szakmapolitikai 
döntéshozatal támogatása 

Célok:  

• a jövő szakpolitikai döntéseinek megalapozása a 
köznevelés irányítási és finanszírozási rendszerében 
bekövetkezett változások elemzésén, valamint az iskola 
belső világát alkotó és alakító tényezők vizsgálatán 
keresztül; 

• annak megismerése, hogy milyen módokon vizsgálható 
és mérhető az oktatás minősége és eredményessége, 
valamint milyen háttértényezők húzódnak meg a 
különböző eredmények mögött. 



Szakmapolitikai 
döntéshozatal támogatása 

Területek: 

• Oktatásirányítás és finanszírozás 

• intézményfenntartás 

• intézményfinanszírozás 

• tanulási attitűdök, tanulási stratégiák 

• óvodák 

• tanulói utak 

• lemorzsolódás és hátránykezelés  

• Az iskola belső világát alkotó és alakító tényezők vizsgálata 

• eredményesség és társadalmi beágyazottság  

• iskola nevelési és szocializációs szerepe  

• A köznevelés minőségének és eredményességének vizsgálata 



Korábbi fejlesztések, programok 
hatásának vizsgálata és 
értékelése 

Célok: 

1. Az oktatás területén végzett hatásvizsgálatok 
módszertani kérdéseinek tisztázása, fejlesztése, az 
oktatás minősége és a pedagógushivatás megerősítése 
érdekében történő gyakorlati alkalmazási lehetőségek 
feltárása; 

területei: 

- a tehetséggondozás hatásvizsgálata 

- a felzárkóztatás hatásvizsgálata  

- a szakiskolai fejlesztési programok hatásvizsgálata  

 



Korábbi fejlesztések, programok 
hatásának vizsgálata és 
értékelése 
Célok: 

2. pedagógus-továbbképzési rendszer hatásvizsgálata (a 
továbbképzéseket a pedagógus munka minősége javításának 
komplex rendszerében elemzi) 

területei: 

- hatásvizsgálatok alapvető módszertani kézikönyve  

- az oktatásirányítás, valamint a kiemelt fejlesztési projektek pedagógus-
továbbképzéseket is érintő döntéseinek, dokumentumainak elemzése 

- a pedagógus továbbképzések korábbi hatásvizsgálatainak (HEFOP, 
TÁMOP) összegyűjtése, tartalmi és módszertani elemzése  

- kérdőíves hatásvizsgálat az iskolavezetők és a pedagógusok körében 

- a pedagógus továbbképzési rendszer finanszírozásának hazai és 
nemzetközi gyakorlata 

- „A jó pedagógus titka – sikerek és kudarcok a pályán” esszéíró felhívás 



Pedagógusok világa – 
kutatási eredmények 

2013 végén zajlott le egy nagymintás (8500 
pedagógus és 850 intézményvezető) kutatás „A 
pedagógiai munkát befolyásoló tényezők” címmel, 
melynek a feldolgozása még zajlik. 

 

Néhány kérdés: 

1. A pedagóguséletpálya-modell ismerete 

2. Szaktanácsadók munkájának fontossága 

3. „Ha újra dönthetnék…” 

 

 

 



A pedagóguséletpálya-
modell ismerete 

Ismerte annyira, 
hogy 

tájékoztatót is 
tudna tartani 

róla 
4% 

Ismerte a 
szinteket és 

azok tartalmát 
46% 

Hallott róla, de a 
pontos 

részleteket nem 
ismerte 

50% 

Nem hallott róla 
0,2% 



Mennyire fontos a 
szaktanácsadók munkája? 

Egyáltalán nem 
tartja fontosnak 

9% 

Inkább nem 
tartja fontosnak 

23% 

Inkább 
fontosnak tartja 

53% 

Teljes 
mértékben 

fontosnak tartja 
15% 



Egyáltalán nem 
értek egyet 

7% 

Inkább nem 
értek egyet 

15% 
Inkább 

egyetértek 
38% 

Teljes mértékben 
egyetértek 

40% 

"Ha újra dönthetnék, megint a 
pedagóguspályát választanám."  



Következtetések 

• A pedagógusok döntő többsége hallott az őket érintő 
változásokról (pedagóguséletpálya-modell, a 
pedagógusok új szakmai támogató rendszere), de a 
részleteket még nem ismerte. 

• A munkájukat érintő változásokat a pedagógusok 
többsége kedvezően fogadta, de megjelentek kritikus 
vélemények is.  

• A kezdeti bizonytalanságok nem vették el a pedagógusok 
munkakedvét. A pedagógusok többsége elkötelezetten 
látja el feladatát. 

 



Kutatás - Pályakezdő 
pedagógusok 

Cél: a hallgatóból pedagógussá válás első 
tapasztalatainak vizsgálata. A gyakornokok milyen 
kihívásokkal találkoznak, és milyen segítséget 
tudnak igénybe venni szakmai fejlődésükhöz. 

Annak feltárása, hogy az elsajátított elmélet 
miként találkozik a gyakorlattal. Hogyan 
valósul meg ezen két elem összeillesztése, milyen 
problémákkal találkozik, és milyen segítséget kap 
intézményi szinten szakmai fejlődéséhez.  

 



Pályakezdő pedagógusok 

A célcsoport nem korlátozódik a gyakornokként 
dolgozóra, kiterjed az intézményekre is.  

Az intézmény milyen feladatokat ad a 
pályakezdőknek, és milyen támogatással 
segíti a feladatok megoldását, milyen elvárásokat 
támaszt 

Adatfelvétel időszaka: 2014 ősze 

Kutatási jelentés és ehhez kapcsolódó szakmai műhelyvita 
várható időpontja: 2015 március 

 



Kutatás – Pedagógushallgatók, 
alkalmassági vizsgája 

A kutatás előzménye: 2013-ban végeztük az osztatlan 
tanárképzésre jelentkezők számára kötelező tanári 
alkalmassági vizsgálat értékelését, az intézményi 
tapasztalatok összegzését.  

Eredménye: szakmai párbeszéd, felvételi tájékoztató 
korrekciója 

A  jelenlegi kutatás célja: Az osztatlan tanárképzésre 
felvett pedagógus hallgatók nyomonkövetéses vizsgálata  

 

Célcsoport: I. éves pedagógushallgatók  



Pedagógushallgatók és a 
pályaválasztás 

Főbb kutatási témák:  

• a hallgatók pályaválasztással kapcsolatos motivációinak, 
előzetes pályaelképzeléseinek,  

• értékeinek, attitűdjének,  

• szociális hátterének valamint eddigi tapasztalatainak 
feltárása.  

 

A kutatás módszere: önkitöltős, online kérdőív. 

A kutatási jelentés és ehhez kapcsolódó szakmai műhelyvita 
várható időpontja: 2014 - utolsó negyedéve 

 



TÁMOP 3.1.15. – Nat  fejlesztési 
területeihez, nevelési céljaihoz 
kapcsolódó fejlesztések 

1. Meglévő innovációk gyűjtése, strukturált (a 
Nat-hoz illeszkedő) elérhetőségének biztosítása 

– Közgyűjteményi és kulturális intézmények 

– Köznevelési intézmények 

2. Új innovációk támogatása 

– Hiányterületekre vonatkozó fejlesztések 

– Egész napos iskola  

– A pedagógusok munkájának módszertani 
támogatása innovatív eszközökkel 

 



Pedagógiai tudásmenedzsment-
rendszer fejlesztése 

• Elméleti megalapozás (pedagógiai igény, eszközök 
meghatározása) 

• Tudásmenedzsment-rendszer fejlesztése (Nemzeti 
Közoktatási Portállal való integráció, új 
szolgáltatások fejlesztése, horizontális 
tudásközvetítésre alkalmas eszköz fejlesztése) 

• Tudásmenedzsment-rendszer működésének 
támogatása (disszemináció, minőségbiztosítás, 
ösztönző rendszer, hálózatos kommunikáció 
támogatása) 



Hosszú távú célok: 

• a pedagógiai innováció, módszertani tudás (pl.: jó 
gyakorlatok) feltérképezése, megosztása;  

• egységes, könnyen elérhető digitális 
keretrendszerben történő megjelenítés; 

• a TÁMOP fejlesztési eredményeinek, 
tapasztalatainak széleskörű disszeminációja;  

• a szinergiák feltárása, az eredmények 
összekapcsolása (pl.: az NKP és a szaktanácsadói 
rendszer és egész napos iskola). 

Pedagógiai Tudásközpont 
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Új kiadványaink 



 

 

Megújult honlap: www.ofi.hu 
Pedagógiai folyóiratok portálja 
Facebook: www.facebook.com/ofi.hu 
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