
Köznevelési reformok 

operatív megvalósítása 

 

TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 

 

TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 

KÖZNEVELÉSI REFORMOK OPERATÍV MEGVALÓSÍTÁSA 



A projekt megvalósítása 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósul meg 

 

 Projekt megvalósítási ideje:  
2015. augusztus 15 – 2015. szeptember 30. 

 

 Fenntartási időszak: öt év 
 

 Támogatási szerződés megkötése:  
2015. december 1. 

 



A megvalósítás résztvevői 

+ 

• Oktatási Hivatal  
2.590.000.000 Ft 

+ 

• Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  
1.500.000.000 Ft 

= 

• Összesen: 
4.090.000.000 Ft 

 



A projekt célja 

• A pedagógus minősítési rendszer és 

tanfelügyeleti rendszer szakmai támogatása 

 

• Köznevelési Információs Rendszer megújítása 

 

• Pedagógusok munkáját, illetve pedagógus 

folyamatokat támogató korszerű 

tudásmenedzsment rendszer fejlesztése 

 



A pedagógus minősítési/tanfelügyeleti 

rendszer bevezetésének szakmai támogatása 

Tapasztalatok összegzése 

Minőségbiztosítás 

Nagymintás tesztelés, minősítések és 
tanfelügyeleti ellenőrzések 

Érintettek felkészítése 

Informatikai és egyéb támogató környezet 
kialakítása 

Szakmai előkészítés (3.1.5, 3.1.8 
eredményei) 



Felkészítések, képzések 

Intézményvezetők 
(6.000) 

Pedagógusok 
(11.000) 

Szakértők 
 



A projekt célja 

Szervezés minőségbiztosítása – 
kormánytisztviselők 

1. Eljárásrendek, módszerek, 
eszközök 

2. Minőségbiztosítási rendszerterv 

Szakértői tevékenység 
minőségbiztosítása 

1. Eljárásrendek, módszerek, 
eszközök 

2. A szakértői munka tartalmi 
elemeinek fejlesztése 

3. Szakértői attitűd 
4. Minőségbiztosítási rendszerterv 

Kormánytisztviselők képzésének 
fejlesztése, képzők képzése, 
kormánytisztviselők képzése  

(90 óra) 

Szakértők képzésének fejlesztése, 
képzők képzése, minőségbiztosító 

szakértők képzése (350 fő) 

2015. évi eljárások minőségbiztosítása (3000 eljárás végzése) 



KIR megújítása 



A rendszer integrálásának eredményei 

 javul a fejlesztés és üzemeltetés minősége és 
hatékonysága, 

 emelkedik a szolgáltatási színvonal, 

 a köznevelési adatok egységes adatbázisba 
kerülnek, megszűnnek az alrendszerek közötti 
ellentmondások, 

 biztosítható a KIR 2.0 illeszkedésének az egyéb 
releváns ágazati és ágazaton kívüli informatikai 
rendszerekhez, 

megtörténik az eszközök, szereplők felkészítése a 
KIR 2.0 bevezetésére, a folyamatok 
optimalizálása. 

 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet feladatai 

A pedagógiai innováció- és tudásmenedzsment-rendszer elméleti megalapozása  
(standardok kialakítása, modell) 

A tartalmi és módszertani innovációk támogatása 

•NAT-hoz kapcsolódó innovációk 

•kerettantervben szabadon felhasználható időkeret felhasználását segítő innovációk 

•egész napos iskola nevelési-oktatási programját megvalósító iskolai innovációk 

A pedagógiai tudásmenedzsment-rendszer fejlesztése  
(Nemzeti Közoktatási Portál részeként létrejövő online felület) 

Innovációs- és tudásmenedzsment-rendszer működésének támogatása  
(felkészítések, tájékoztatók szakmai anyagok) 





KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

Marosi Katalin 

marosi.katalin@oh.gov.hu 


