
 

 

 

A nevelési – oktatási 
programok fejlesztésének 

keretrendszere  

 
 
 

Készítette: 
Kőpatakiné Mészáros Mária 

Réti Mónika 

Mayer József 
Kovács Erika 

Sallainé Sipkai Zsuzsa 
 Kalocsai Janka 

Varga Attila 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014  



A nevelési – oktatási programok fejlesztésének keretrendszere   

 

1 

 

Tartalom 
 

1. Vezetői összefoglaló .............................................................................. 2 

2. A keretrendszer célja és hasznosíthatósága .............................................. 4 

2.1. A keretrendszer általános célja ........................................................... 4 

2.2. A keretrendszer haszna az alprojekt számára ....................................... 4 

3. Nevelési-oktatási programok fejlesztése................................................... 5 

3.1. A nevelési-oktatási program ............................................................... 5 

3.2. A nevelési-oktatási programok fejlesztésének prioritásai ........................ 6 

3.2.1. A nevelési-oktatási programok fejlesztésének általános prioritásai ..... 6 

3.2.2. Az alprojekt keretében zajló fejlesztések speciális prioritásai ............. 7 

3.3. A nevelési-oktatási programok fejlesztésének általános fázisai ................ 8 

3.4. A K+F+I folyamat a fejlesztés rendszerében ...................................... 10 

3.5. A nevelési-oktatási programok fejlesztésének algoritmusa ................... 10 

4. A kutatás, fejlesztés, innováció folyamata .............................................. 12 

4.1. Kutatási programelem ..................................................................... 12 

4.1.1. A kutatás szerepe a fejlesztési folyamatban .................................. 12 

4.1.2. A kutatási programelem megvalósulása az alprojekt esetében ........ 24 

4.2. A fejlesztési programelem ................................................................ 31 

4.2.1. A feladat értelmezése ................................................................ 31 

4.2.2. A fejlesztési programelem megvalósulása az alprojektben .............. 34 

4.3. Az innovációs programelem ............................................................... 35 

4.3.1. Az innováció értelmezése .............................................................. 35 

4.3.2. Az alprojekt várt innovációs eredménye ....................................... 37 

5. Az programfejlesztések disszeminációja ................................................. 38 

5.1. A programfejlesztési tevékenység disszeminációjának jelentősége ........ 38 

5.2. Az alprojekt disszeminációja ............................................................. 38 

6. Fenntarthatóság .................................................................................. 40 

6.1. A fejlesztések fenntarthatósága ........................................................ 40 

6.2.  A fenntarthatóság megvalósulása az alprojekt esetében ...................... 40 

1. Melléklet :Az alprojekt fejlesztési munkálataiba bevonni kívánt 

partnerintézmények tervezett kiválasztási mátrixa ...................................... 35 



A nevelési – oktatási programok fejlesztésének keretrendszere   

 

2 

 

1. Vezetői összefoglaló 
 

A bemutatott keretrendszer a XXI. századi közoktatás (fejlesztés, 

koordináció) TÁMOP-3.1.1-11/1–2012-0001 (II. szakasz) projekt az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben (OFI) megvalósuló „A nevelés-oktatás 

fejlesztése, komplex pilot programok” című alprojektje keretében került 

kialakításra.  

Az alprojekt fő feladata az iskolák szakmai munkájának támogatása 

céljából komplex nevelési-oktatási programok kidolgozása, valamint a tanórán 

kívüli foglalkozások jó gyakorlatainak átvétele, adaptálása rendszerének 

fejlesztése. 

A kidolgozásra kerülő nevelési-oktatási programok területei: 

- Az egész napos iskolák számára alsó és felső tagozaton (ez utóbbin a 
felzárkóztatást fő célként kezelve), a természettudományos nevelés, a 

komplex művészeti nevelés és a gyakorlati életre nevelés területén készül 
nevelés-oktatási program. E programok a kerettantervek által le nem kötött, 
de egész napos iskolaszervezési forma esetében további pedagógiai szakmai 

tartalommal kitöltendő időkeretre nyújtanak támogatást az intézmények 
számára. 

- Elkészül az ökoiskola nevelési-oktatási programja, mely az „Ökoiskola” cím 
kritériumrendszerének teljesítéséhez nyújt segítséget a fenntarthatóság 
pedagógiájában elkötelezett intézményeknek, függetlenül attól, hogy 

rendelkeznek-e már az „Ökoiskola” címmel.  
 

Emellett megtörténik a tanórán kívüli foglalkozások jó gyakorlatainak gyűjtése, a 
jó gyakorlatok megújított struktúrájának kialakítása, jó gyakorlatok közzététele 
és átvételének nyomon követése. 

 
Az alprojekt célkitűzése, hogy a kidolgozott nevelési-oktatási programok 

használatával az egész napos iskolák eredményesen működve, sikeres 
alternatívát kínáljanak a hagyományos iskolák mellett mindazokon a területeken, 
amelyeken a pedagógiai gyakorlat megújítására a legégetőbb szükség van, 

valamint minden iskola számára elérhetővé váljon a fenntarthatóság 
pedagógiájának megvalósítását támogató ökoiskolai nevelési-oktatási program. 

Az alprojekt egy  kötet formájában a fejlesztés know-how-jának leírását is 
vállalja.  

 

A keretrendszer elsődleges célja az alprojekt keretében végzett fejlesztő 

munka kereteinek a rögzítése, ugyanakkor a keretrendszer alapul szolgálhat a 

későbbiekben megvalósuló nevelési-oktatási programfejlesztések számára is.  

A keretrendszer kidolgozásának célját a 2. fejezet ismerteti. A 

keretrendszer a nevelési oktatási programok fejlesztését egy kutatási-fejlesztési-

innovációs folyamatnak tekinti. Szakmai konszenzus alakult ki ennek 

értelmezéséről, prioritásairól, a program folyamán elfogadott alapelvekről. A 



A nevelési – oktatási programok fejlesztésének keretrendszere   

 

3 

 

kutatás a programot megelőző, azt végigkísérő és végül záró elemként jelenik 

meg, szorosan kapcsolódva a fejlesztési és az innovációs folyamathoz.  

A K+F+I rendszer bemutatása a 3. fejezet, a folyamat részletes 
bemutatását a 4. fejezet tartalmazza.  

 
A keretrendszer alaptétele, hogy a nevelési–oktatási programok fejlesztési 

folyamata iskolák, gyakorló pedagógusok aktív részvétele nélkül nem lehet 

sikeres. A fejlesztésbe bevont iskolák a fejlesztés lezárultával tudás-centrumként 
is működhetnek, a program alkalmazására felkészített pedagógusok széles 

körben (járási/megyei/regionális vagy akár országos szinten) szakértői és 
disszeminációs tevékenységet fejthetnek ki. 

 

Az 5. fejezet a fejlesztések disszeminációjáról, a 6. fejezet a 
fenntarthatóságról szól.  

 
A fejlesztés során a keretrendszer is folyamatos reflexió tárgya, maga is 

folyamatosan fejlődik. Az alprojekt lezárultával nem azzal céllal kerül 

közreadásra, hogy rögzített eljárásrendként, hanem hogy a további fejlesztések 
tervezéséhez kiindulási pontként szolgáljon, a keretrendszer újabb változatainak 

kialakulásához kiindulási alapot adjon.  
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2. A keretrendszer célja és hasznosíthatósága 
 

2.1. A keretrendszer általános célja 
 

A keretrendszer nem használható önmagában, nem helyettesíti az egyes 

nevelési-oktatási programok fejlesztési terveit, koncepcióit ám az azonos 
feladatok elvégzését nagymértékben segíti. Létrehozásának célja azoknak a 

kereteknek, elvárásoknak a meghatározása, amelyek biztosítják a nevelési-
oktatási programok teljes fejlesztéséhez az egységes kutatási, fejlesztési, 
innovációval kapcsolatos episztemológiai, logisztikai, technikai platformot. 

Mindez megteremti a fejlesztés és alkalmazás, továbbá az átadhatóság és 
adaptálhatóság összhangját. Lényege, hogy a különböző témák számára 

egységesen használandó elemeket kínál-javasol a fejlesztők, valamint a 
programokat alkalmazók számára, és alapot ad a kritikai diskurzus elindításához, 
amely a továbbfejlődés kulcsfontosságú tényezője és egyben hajtóereje. A 

keretrendszer kialakítása során egyaránt támaszkodunk a pedagógiai rendszerek 
fejlesztése terén eddig felhalmozott hazai és nemzetközi tapasztalatokra, 

valamint figyelembe vesszük az oktatáskutatás és fejlesztés elismert 
szakembereinek műhelymunkák keretében megismert véleményét.  
 

2.2. A keretrendszer haszna az alprojekt számára 

 
Az alprojektben feladatunk a tanórán kívüli tevékenységek, egyéb foglalkozások 
segítésére készülő nevelési-oktatási programok megalkotása.  

 

Értelmezésünkben a keretrendszer a tanórán kívüli tevékenységek, egyéb 

foglalkozások segítésére készülő nevelési oktatási programok kidolgozásával 

kapcsolatos szakmai elvárásokat tartalmazza.  

 

 A nevelési-oktatási programok kidolgozásának folyamatával kapcsolatos 
elvárások rögzítése garantálja a kifejlesztésre kerülő nevelési-oktatási 

programok azonosan magas szakmai színvonalát és gyakorlati 
hasznosíthatóságát.  

 A keretrendszer megteremti az alprojektben zajló folyamatok összhangját.  
 A keretrendszer jelentős eszköz annak érdekében, hogy az egész napos 

iskola ne egyedi fejlesztések eredményeképpen létrejövő spontán 

cselekvési terep, hanem rendezett, átlátható, az esélyek megteremtése 
érdekében mérhető hatást kifejtő iskolaszervezési mód legyen. A témában 

folyó fejlesztésekről való közös gondolkodás előfeltétele annak, hogy az 
elkövetkező időszakban az egész napos iskola elismertsége 
megalapozódjon, növekedjen, országos szinten is vonzerővel bírjon. 
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3. Nevelési-oktatási programok fejlesztése  
 

3.1. A nevelési-oktatási program 

 

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szerint 

(110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 6. § (1): A nevelési-oktatási program a 

nevelés-oktatás megtervezését-megszervezését segítő, a Nat-ban és egy adott 

kerettantervben kitűzött nevelési-oktatási célok elérését, tartalmi elemek 

feldolgozását lehetővé tévő, egy adott pedagógiai koncepció alapján kidolgozott 

hét elemű rendszer, amely minimálisan egy-egy tantárgyra, egy vagy több 

műveltségi területre, vagy pedagógiai szakaszra terjed ki. 

 

A nevelési-oktatási program komplexitását jelzi, hogy elemeit (tanulási-

tanítási program, tanítási-tanulási egységek leírása, eszközök, az értékelés 

eszközei, a célzottan kifejlesztett továbbképzési programok, továbbá a 

támogatás, szakmai fórumok, a program karbantartása) a hetedik, a pedagógiai 

koncepció megalkotása fogja össze. A programok ily módon alkotnak egységes 

rendszert.    

 

 A keretrendszer a nevelési-oktatási program elemeinek értelmezésében a 

Kormányrendelet meghatározását tekinti irányadónak. 

 
Ezeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 

 

 

A fejlesztendő nevelési-
oktatási program-elem 

 

 

Értelmezése 

a) a pedagógiai koncepció A pedagógiai rendszer fejlesztésének indokait, 
céljait, alkalmazásának helyét és módját 

kifejtő dokumentum, mely összefoglalja, 
elméletileg megalapozza azokat a pedagógiai 

elveket, amelyeken a program alapul. 

b) a tanulási-tanítási program  Olyan pedagógiai terv, amely a koncepció 

szellemében kifejti a rendszer célját, 
követelményeit, tartalmát, a tanulási folyamat 
időkereteit, javasolt módszereit és eszközeit, 

a felhasználható szervezési módokat, utal 
továbbá az értékelés módjára és eszközeire. 

c) a tanítási-tanulási egységek 
leírása, a tanulás-tanítási 

programot alkotó elemek 
részletes kifejtése 

Részletes leírások (modulok) egy-egy téma 
feldolgozásának menetéről, a tanulói 

tevékenységekről és az ajánlott eszközökről 
úgy, hogy a kritérium szerinti iskolaszervezési 
formákhoz (a tanórai és más foglalkozások a 

"modulok") igazodjunk.  
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A délutáni foglalkozások kiterjesztése, és a 

délelőtti, illetve a délutáni időszakra 
egyenletesen elosztott tanórák lehetősége 

(egész napos iskola) okán szervezési 
kérdéseket is kell érinteni.  
 

Ide tartozónak tekintjük a tananyag 
megértéshez és elsajátításához kapcsolódó 

többlet pedagógiai támogatást, a 
felzárkóztatással és a tehetséggondozással 
kapcsolatos feladatok ellátását. 

d) információ- és feladathordozó 
eszközök, amelyek lehetővé 

teszik a tervezett tevékenységek 
megvalósítását, valamint 

egymással szigorúan – 
formálisan és tartalmilag is – 
összehangoltan támogatják a 

kitűzött célok elérését. 

Információhordozók (szövegek, képek, filmek, 
hanghordozók, makettek, CD-k stb.), 

feladathordozók (munkafüzetek, feladatlapok 
stb.), egyebek (szoftverek stb.) 

e) az értékelés és eszközei Az értékelés eszközei illeszkednek az a)–d) 

pontokban leírtakhoz, elősegítik a tanulói 
teljesítmények, a tanulói fejlődés ellenőrzését 

és értékelését, az elért tudásszint mérését, 
illetve kereteket, javaslatokat adnak az 
értékeléshez kapcsolódó tevékenységekhez. 

f) célzottan fejlesztett 
továbbképzési programok  

A továbbképzési programok célja felkészíteni 
a pedagógusokat a konkrét program 

alkalmazására. 

g) támogatás, tanácsadás  Szakmai fórumok, a program karbantartása. 

Támogató honlap kiépítése és működtetése, 
online tanácsadás, támogató szakemberek 

(szaktanácsadók) képzése. 

 

 
 

 

3.2. A nevelési-oktatási programok fejlesztésének prioritásai 

3.2.1. A nevelési-oktatási programok fejlesztésének általános prioritásai 

 
A keretrendszer a nevelési-oktatási programok fejlesztése kapcsán általános 

prioritásnak tekinti az alábbiakat:  
 

 Partnerintézmények bevonása a fejlesztés folyamatába: Egy nevelési-
oktatási program iskolai bevezetése csak akkor lehet sikeres, ha a 
program az iskola egészére és annak a téma szempontjából releváns 

környezetére is hatást gyakorol. Ennek biztosítása érdekében fontos, hogy 
a programok fejlesztése a lehető legnagyobb mértékig kapcsolódjon az 
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iskolai gyakorlathoz. Ezt azt jelenti, hogy a fejlesztési folyamatban az 

iskola és pedagógusai aktív szereplők: részt vesznek a program elemeinek 
fejlesztésében és kipróbálásában, visszajeleznek a folyamatra, velük 
egyetértésben kerül kialakításra a végleges a program. Az 

együttműködésben megvalósuló fejlesztési folyamat minden iskola 
esetében előzetes feltáráson alapul. A fejlesztés reflektív folyamat, azaz 

időtartama alatt a nevelési-oktatási program fejlesztői és a fejlesztésbe 
bevont partnerintézmények munkatársai együtt követik és értékelik a 
kitűzött céloknak való tartalmi és metodikai megfelelést, elemzik az 

eltérés okait, ha szükséges, akkor a folyamat közben is korrekciókat 
végeznek.  

Befogadó szemlélet: A nevelési oktatási programok kidolgozásának célja 
olyan programok létrehozása, amelyekben MINDEN tanuló megtalálja azt a 
pontot, amely iránt érdeklődik, amelyben fejlődni tud, amely elősegíti 

képességeinek kibontakozását. A programok fejlesztése során ezért azokra 
az elemekre kell fókuszálni, amelyek lehetővé teszik a valamilyen 

szempontból különleges igényű tanulócsoportok – lemaradó, hátrányos 
helyzetű, tehetséges, sajátos nevelési igényű, eltérő kulturális háttérrel 
rendelkező – differenciált, a rendszerbe illesztett fejlesztését.  

Reflexió a fejlesztésre: A folyamatos reflexió magára a fejlesztésre is 
vonatkozik – erre lehet alapozni a know-how leírását (a fejlesztés 

„szakácskönyvét”), továbbá a fejlesztés-politikai ajánlások 
megfogalmazását is. A folyamat végén az értékelt fejlesztési tapasztalatok 

átadhatóságára-átvehetőségére vonatkozó leírás is elkészül. 

 

3.2.2. Az alprojekt keretében zajló fejlesztések speciális prioritásai 

 

Az alprojekt az egész napos iskola filozófiáját három dimenzióban határozta meg.  

(1) Azon az iskoláknak, amelyek vállalják ennek az oktatási formának a 

bevezetését, el kell köteleződniük amellett, hogy tanulóikat felkészítik az 

élethosszig tartó tanulásra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy képessé teszik 

őket arra, hogy különféle – formális, informális, non-formális − tanulási 

helyzetekben eredményesen és hatékonyan tudjanak reagálni a különböző 

szituációkban jelentkező kihívásokra.  

(2) Mindvégig jelen van az a törekvés, hogy a tanulók (és pedagógusok) 

attitűdjeiben változások következzenek be a tanulás során annak érdekében, 

hogy képessé váljanak olyan közösségekben is a tanulásra (nevelés-oktatásra), 

amelyekben akár szociális, akár etnokulturális vagy egyéb értelemben heterogén 

tanulói csoportokban zajlik a tanulás.  

(3) Az iskola törekszik a tanulók tanulási és társadalmi versenyképességének, 

motivációjának, rugalmasságának olyan mértékű növelésére, hogy az lehetővé 

tegye a tanulói kudarcok csökkentését, amely gátolhatja az idő előtti 
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iskolaelhagyást, az évismétlést, és ezzel összefüggésben a túlkorosság 

kialakulását. 

A program törekvése, hogy az egész napos iskola (ENI) olyan 
iskolaszervezési móddá váljon, melyben szociokulturális helyzettől és 

etnikai háttértől függetlenül minden tanuló jól érzi magát, nyitottá válik, 
megtanul együttműködni különböző hátterű társaival, és minden 
segítséget megkap ahhoz, hogy érdeklődési körének, képességeinek 

legmegfelelőbb irányba tudjon továbblépni az általános iskolát követően. 
 

3.3. A nevelési-oktatási programok fejlesztésének általános 

fázisai 

 

A programok kidolgozásának első lépése a meglévő programok 
(pedagógiai rendszerek, programcsomagok), valamint az iskolákban működő 

gyakorlatok feltérképezésese. A létező programok és működő gyakorlatok 
megismerése nem csak az új programok kifejlesztéséhez szolgál alapul, hanem 

elősegítheti a fejlesztésbe partnerként bevonásra kerülő intézmények 
kiválasztását is. Minden program kidolgozása a partnerintézmények 
pedagógusainak bevonásával történik. A közös fejlesztés eredményeként 

létrejövő programok használhatóságáról, hatásosságáról a partnerintézmények 
által végzett gyakorlati kipróbálási folyamat szolgáltat adatokat. A kipróbálási 

folyamatot az OFI részéről mentori, támogató tevékenység és folyamatos reflexió 
kíséri, melyek tanulságait összegző értékelés alapján történik a programok 
korrekciója és véglegesítése.  

Röviden összegezve a fejlesztés fázisai a következők:  
 

1. Az egyes, kifejlesztésre kerülő nevelési-oktatási programokkal kapcsolatos 

meglévő tapasztalatok összegyűjtése, vizsgálata, elemzése, tipizálása és a 
működő gyakorlatok vizsgálata, elemzése, feldolgozása. Az itt feltárt 
eredményekre építve határozzuk meg az alprojekthez tartozó témákban a 

fejlesztési célokat, módszereket, eszközöket. 
2. A fejlesztésben résztvevő partnerintézmények kiválasztása és felkészítése 

a fejlesztésre és az innovációra. A felkészítés során kiemelt figyelmet kap 
az intézményvezetés, a pedagógusok, szülők folyamatos bevonása, 
felkészítése és a fenntartó tájékoztatása, továbbá a legkorszerűbb 

pedagógiai, tantárgypedagógiai gyakorlatok megismertetése és résztvevők 
(ön)reflektív gyakorlatának kialakítása, illetve fejlesztése.  

3. Az új program kidolgozása a kiválasztott partnerintézmények bevonásával. 
Az intézmények felkészített pedagógusai részt vesznek az új nevelési-
oktatási program gyakorlati megvalósításához szükséges elemek 

kifejlesztésében, illetve reflektálnak az egyes elemekre (pl. modulleírások, 
infrastrukturális elemek, meghatározása, pedagógiai értékelési eszközök, 

kapcsolati háló kialakítása). 
4. A kidolgozott programelemek intézményi szintű megvalósítása, és a 

megvalósítás folyamatos monitorozása, elemzése, a szükséges korrekciók 

elvégzése.  
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5. A végrehajtás összegző értékelése, az adaptáció lehetőségeinek feltárása 

és a nevelési-oktatási program véglegesítése az intézményi szintű 
tapasztalatok és műhelymunka alapján. 

6. A nevelési-oktatási program benyújtása akkreditációra, illetve miniszteri 

jóváhagyásra. 
7. A nevelési oktatási programok nyilvánosságra hozása, a disszemináció 

megkezdése a pilot programok zárórendezvényének megszervezésével.   
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3.4. A K+F+I folyamat a fejlesztés rendszerében  

 
 

 
 

 

3.5. A nevelési-oktatási programok fejlesztésének 

algoritmusa 

 

Az alábbiakban a nevelési-oktatási programok fejlesztésének 

algoritmusához tartozó legfontosabb tevékenységek rendszerét mutatjuk be.1  

 Felkészülés a fejlesztő munkára 

Bemeneti tájékozódás 
A területen meglévő programok összegyűjtése, vizsgálata, tartalmi és 
módszertani elemzése, tipizálása, tapasztalatok feldolgozása 

                                                           
1
 A keretrendszer terjedelme nem teszi lehetővé a tevékenységek részletes bemutatását. Ezt a funkciót az 

alprojekt keretében készülő fejlesztési kézikönyv fogja betölteni.  
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A működő gyakorlatok feltárása, vizsgálata, elemzése, tapasztalatok 

feldolgozása 
A meglévő programok dokumentációjának elemzése  
A pedagógiai koncepció alapvetéseinek megfogalmazása 

A fejlesztési keretrendszer adaptációja 
A fejlesztés munkaformáinak megállapítása: eszközök előkészítése a 

megfelelő munkafolyamatok és munkaformák támogatására (például: 
reflektív dokumentumok, digitális platform stb.) 
A fejlesztést kísérő kutatási elemek kidolgozása (előkutatások, folyamatba 

ágyazott kutatások, rendszerszintű kutatás) 
Az innováció fogalmának gyakorlatközpontú értelmezése a fejlesztési 

keretek szemszögéből  
Az adaptáció nyomon követéséhez szükséges eszközök kifejlesztése, 
használata 

 
 

A kísérleti fejlesztésben részt vevő partnerintézmények kiválasztása, felkészítése 
Az intézmények kiválasztása 
Az intézmények felkészítése a program kidolgozásában való részvételre 

A pedagógusok felkészítése a program alkalmazására 
 

 Új pilot program kidolgozása a partnerintézmények bevonásával - értelmezési 
keretek kialakítása 

Fogalmi és módszertani eszköztár kialakítása 
A nevelési-oktatási program kidolgozásához szükséges keretek (például 
modulsablonok, reflektív dokumentumok, visszajelző és értékelő lapok) 

megalkotása 
A fejlesztő munkát támogató digitális felület előkészítése 

A nevelési-oktatási program fejlesztése 
A program pedagógiai koncepciójának leírása 
A program gyakorlati megvalósításához szükséges programelemek 

kifejlesztése 
A tanulási-tanítási program elkészítése 

Modulleírások elkészítése (pedagógiailag feldolgozott témák) 
Eszközelemek meghatározása, kifejlesztése  
Pedagógiai értékelési eszközök kifejlesztése 

Továbbképzési programok kifejlesztése  
Támogatás, tanácsadás, szakmai fórumok, a program karbantartása  

 
Pilot program végrehajtása partnerintézményekkel közösen 

Pilot program támogatása, nyomon követése 

Szövetkezés (célok, motiváció, vállalások tisztázása, konszenzus 
kialakítása)  

A reflektív vizsgálatok céljának, menetének meghatározása 
A reflexió módszereinek és eszközeinek a kidolgozása 
 

Támogatás 
Tanácsadás 

Konzultációk 
 

A pilot program megvalósításának reflektív vizsgálata 
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A participáció mértékének meghatározása 

A reflektív vizsgálatokat végzők felkészítése 
A program szükség szerinti korrigálása a visszajelzések alapján  

 

Szakmai műhelymunka 
Tematikus szakmai műhelytalálkozók tervezése, szervezése, lebonyolítása 

Regionális műhelykonferenciák tervezése és szervezése 
Regionális műhelykonferenciák lebonyolítása 
A műhelymunkák tapasztalatainak összegzése 

Magunk tevékenységére visszajelzés, értékelésünk 
 

Tapasztalatok összegzése és terjesztése 
Elemzések policy javaslatok elkészítése, készítése és kiadása 
Brosúrák készítése, nyomdai előkészítése és nyomtatása 

Szakcikkek készítése és publikálása 
Policy javaslat készítése és kiadása 

Fejlesztési know-how leírásának elkészítése és kiadása  
Elektronikus disszemináció: honlapfejlesztés, közösségi média megjelenések 
szöveges és multimédia (videók, hanganyagok, infografikák, stb) 

tartalmakkal 
 

4. A kutatás, fejlesztés, innováció folyamata 
 

4.1. Kutatási programelem 

 

4.1.1. A kutatás szerepe a fejlesztési folyamatban 

 

A kutatás szorosan kötődik a fejlesztéshez, hiszen a fejlesztés folyamatos 
reflexión, visszacsatoláson, értékelésen alapul. Mivel a keretrendszer a 

fejlesztést tudományos alapokon tervezett fejlesztőmunkaként értelmezi, ezért 
annak nemcsak passzív része a kutatási elem, hanem a kutatás eredménye 
befolyásolja a fejlesztés menetét is. A reflexió szempontrendszerének kialakítása 

segíti a fejlesztések standardizálható elemeinek folyamatos követését, a 
változások, eltérések okainak elemzését. A kutatások a fejlesztés által érintett 

minden szereplőnek (pedagógus, szülők, gyerekek, intézményvezetők stb.) 
lehetőséget teremtenek a visszacsatolásra.  
 

A kutatások célja, várt eredményei 

 
A kutatás a fejlesztést megelőző, azt végigkísérő és végül záró elemként 

jelenik meg, szorosan kapcsolódva a fejlesztési és az innovációs folyamathoz.  

Alapvetően két okból fontos, hogy kutatásokkal kövessük a fejlesztési 

folyamatot. Egyrészt a kutatások − az értelmezési korlátok maximális 

figyelembevétele mellett − a fejlesztési folyamatok tudományos megalapozását, 

minőségbiztosítását szolgálják. Ennek feltétele, hogy a tudományos eszközök 

felhasználásával rendszerezetten gyűjtött információ visszacsatolásra kerüljön a 
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fejlesztés folyamatába. A fejlesztési folyamatot végigkísérő és azt követő 

kutatásokkal vizsgálhatjuk a fejlesztési folyamatnak a partnerintézményekre, 

illetve a résztvevő pedagógusokra gyakorolt hatását. Ezek a hatásvizsgálati 

eredmények értékes lehetőséget adnak akár a fejlesztés közbeni szakmai 

korrekciókra, és szempontokat nyújtanak a jövőbeli programfejlesztési munkák 

tervezéséhez. 

A fejlesztési folyamatot kísérő kutatások másik fontos célja a nevelési 

oktatási programok későbbi hatás- és beválásvizsgálatának módszertani 

megalapozása. Ugyanis a nevelési-oktatási programok fejlesztését kísérő 

kutatások több okból nem tekinthetők sem a nevelési-oktatási programok 

beválás- sem hatásvizsgálatnak. Mindenekelőtt azért nem, mert a fejlesztés 

természetéből adódóan a késztermék − a nevelési-oktatási program − a 

fejlesztés eredményeképp jön létre, így magának a programnak a hatását és 

beválását a fejlesztési folyamat közben nem vizsgálhatjuk.  

A kutatási eredményeink értelmezhetőségének határt szab továbbá a 

fejlesztések időbeli és mintanagyságbeli korlátozottsága, valamint a 

fejlesztésekbe bekapcsolódó iskolák összetételéből adódóan a mintavétel 

elkerülhetetlen torzulásai is.  

 Amellett, hogy eredményeit használjuk a fejlesztés folyamatában, minden, 

a fejlesztést kísérő kutatási tevékenységet egyben módszertani pilotnak is 

tekintünk. Kialakítjuk és kipróbáljuk azokat a módszereket és eszközöket, 

melyekkel elvégezhető lesz a kidolgozott programok majdani bevezetését kísérő 

hatás és beválásvizsgálat.   

 

Mindennek ellenére miért fontos, hogy kutatásokkal kövessük a fejlesztési 

folyamatot?  Alapvetően három okból: 

1. A fejlesztés megalapozása. A fejlesztést az előkutatások során feltárt 

információk, illetve a folyamatba ágyazott reflektív vizsgálatok nyomán 

végezzük.  

2. A fejlesztés minőségbiztosítása. Ezt a célt szolgálja az előkutatások 

során feltárt kritériumrendszer mentén történő következetes fejlesztés.  

 

3. A későbbi programok hatás- és beválás vizsgálatának módszertani 

megalapozása. A fejlesztés során több témacsoport kísérletezik olyan kutatási 

módszerekkel, amelyeket hazánkban eddig a pedagógiai fejlesztések során ritkán 

vagy egyáltalán nem alkalmaztak, illetve dolgoz ki és elemeiben tesztel olyan 

kutatási keretrendszereket, amelyek rendszerszinten, hosszabb időskálán 

alkalmazva alkalmasak lehetnek hatás- és beválásvizsgálatok folytatására. A 

modulok követésének tapasztalatai akkor is alátámaszthatják egy-egy újszerű 

módszer eredményességét, ha ezek a kutatások semmiképp sem tekinthetők 

tudományos szempontból egzaktnak. Abban azonban mintaértékűek, hogy nem 

narratívák vagy anekdotikus bizonyítékok alapján ítéltetik meg egy-egy 

programelem sikeressége. 
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A kutatások döntően kvalitatív elemekből állnak. Ez azonban nem jelenti azt, 

hogy a kvantitatív adatokat nélkülözik, vagy hogy a kutatások nem törekszenek 

mind pontosabb kép feltárására. A megfelelő tervezés és a megfelelő 

részletességgel elkészített vezérfonal, valamint a kutatók felkészülése mellett a 

kutatás megbízhatóságát az adja, hogy milyen módon veszik fel és értelmezik az 

adatokat. Ez a folyamatba ágyazott kutatások során döntően két aspektusban 

jelentkezik: 

(1) Az adatok pontosítása: információ szerzése minél több és minél 

sokszínűbb forrásból. Részben a források sokfélesége (a megfigyelők 

diverzitása) miatt fontos a minél teljesebb participáció elérése. Az adatok 

pontosítására számos technikát igénybe vehetünk. A reflektív vizsgálatok 

során például egyrészt az interjúk módszerének megválasztásával érünk el 

nagyobb pontosságot, másrészt azzal, hogy az interjúk mellett a 

megfigyelésbe bevonjuk a résztvevőket (a pedagógusokat és lehetőség 

szerint a tanulókat is), harmadrészt képi információk (fényképek, videók) 

felhasználásával. 

(2) Az adatok többféle értékelése is segíti a pontosságot. Ennek számos 

technikája közül a több kutató bevonásával történő értékelést, egyes 

esetekben a fókuszcsoport alkalmazását, adattábla elemzését (kvantitatív 

adatoknál), valamint a képi információk feldolgozására lehetőség szerint 

szoftver felhasználását tervezzük. 

A kvalitatív kutatásokkal szemben a megbízhatóság és a kutató 

következetessége a kutatás szempontjából nem kevésbé lényeges, mint a 

kvantitatív kutatásoknál. Az akciókutatás során úgy lehet az eredmények 

hitelességét, a következtetések megbízhatóságát javítani, ha bizonyos 

módszertani fogásokat következetesen alkalmazunk. Ilyen módszertani lépések 

például: 

 többszörös ciklusokat használunk, ahol az utolsó ciklusok az előző ciklusok 

eredményeinek a tesztelésére is szolgálnak; 

 az adatgyűjtést és értelmezést minden cikluson belül némiképp 

(szisztematikusan) változtatjuk, így minden ciklus egyúttal a módszerek 

ellenőrzésére is szolgálhat; 

 minél többféle adatot gyűjtünk be, a lehető legszínesebb mintavételre 

törekedve: az informátorok eltérő álláspontjai, tapasztalatai, véleménye 

segít a helyzet alapos feltárásában és mélyebb megértésében; 

 többféle módszert alkalmazunk az adatok értelmezésére, illetve 

ugyanazokat az adatokat nemcsak egy, hanem kettő vagy több (releváns) 

elmélet, illetve modell tükrében is elemezzük; 

 hasonló témában két vagy több független akciókutatást végzünk; 

 különböző kutatók végzik a független akciókutatásokat; 

 ugyanattól az informátortól különböző kérdésekkel is kérjünk választ 

ugyanarra az adatra vonatkozóan (kérdezzünk változatosan); 
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 az információk átfedését célzó kérdéseket teszünk fel; 

 a résztvevőket bevonjuk a kutatás folyamatába; 

 több, különbözőképpen érintett résztvevőt vonunk be a folyamatba, olyan 

légkört teremtve, hogy hajlandóak legyenek akár ellentmondani vagy 

vitatkozni is a kutató állításaival; 

 a bizonyítékok cáfolására további forrásként a szakirodalmat is be kell 

vonni; 

 a tervezett változások elérését folyamatosan követni kell: minden egyes 

változás azoknak a következtetéseknek és terveknek az eredménye, 

amelyek nyomán megfogalmazódott; 

 érdemes beágyazott ciklusokkal dolgozni, és minden egyes cikluson belül 

zárjuk ki a félrevezető bizonyítékokat változatos módszerekkel és a lehető 

legtöbb adatforrás bevonásával. 

A kutatási keretek rugalmassága elsősorban azt jelenti, hogy egy-egy módszer 

alkalmazásáról gyűjtött információk nyomán a módszer további alkalmazását a 

kutatók újragondolják, újratervezik, nem pedig azt, hogy magát a kutatási 

módszert alkalmazzák következetlenül (kvázi „rugalmasan”). A kutatási terv 

kritikus vizsgálata nem hiba vagy bizonytalanság jelzése: éppen ellenkezőleg. A 

folyamatba ágyazott reflektív vizsgálat lényege, hogy fokozatosan fejlődő, 

kibontakozó folyamat, amelyben a kutató (és a résztvevők) kérdéseinek 

megváltozása a tanulási folyamat egyik jele lehet: ezek pontosítását, értékelését 

segítik a kísérő metakutatások, és ezek értelmezéséhez biztosítanak keretet az 

előkutatások eredményei. Vagyis nem arról van szó, hogy a kutató egyszerűen 

„meggondolja magát”, hanem arról, hogy rugalmas, érzékeny (reszponzív) 

kutatási módszerekkel dolgozik, amelynek lévén megalapozott szakmai döntések 

(“informed choices”) hozhatók. 

 

 

 A nevelési-oktatási programok fejlesztését támogató kutatások 

rendszere 

 

A kutatás célja az innováció és a fejlesztés folyamatának támogatása olyan 

kutatási paradigmából, amely a gyakorlat segítésének céljából vizsgálódik, és a 

hasznosulás szempontjait figyelembe véve építi fel a kutatás egészét. 

A kutatások egyrészt megalapozzák a fejlesztési folyamatot, másrészt a kutatási 

módszerek alkalmazásával rendszerezetten gyűjtött információ a belső értékelési 

folyamtok részeként visszacsatolásra kerül a fejlesztés folyamatába. A fejlesztési 

folyamatot végigkísérő és azt követő kutatásokkal vizsgálhatjuk a fejlesztési 

folyamat eredményességét és a fejlesztésben részt vevőkre gyakorolt hatását. 

 

A kutatások az alábbi jellemzőkkel írhatók le: 
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1. Kutatásaink keretrendszerének középpontjában az áll, hogyan segíthető 

elő a kutatásokkal a készülő nevelési-oktatási programok 

eredményessége, rendszer szintű beválása. A kiindulási pont tehát a 

gyakorlat megfigyelése, értékelése és fejlesztése. A kutató a folyamatba 

ágyazott kutatások szakaszában a változás motorja („change agent”), 

ezért különösen a kutatás első szakaszában kialakuló (gyakran személyes 

jellegű) benyomások, illetve a vizsgált csoporttal töltött idő mennyisége és 

minősége is meghatározó lehet az eredményesség szempontjából. 

2. Kutatásaink elsősorban kvalitatív jellegűek és ciklikus folyamatokra 

építkeznek. 

3. A kutatások rendszere öt részrendszerre, előzetes kutatásokra, 

folyamatba ágyazott kutatásokra, a folyamat lezárását követő, a fejlesztés 

lezárását követő kutatásokra, metakutatásra és rendszerszintű 

kutatásokra tagolható.  

4. A kutatási keretek rugalmasak: a metakutatások révén a kutatási 

keretek a kutatás folyamatában fejlődhetnek, módosulhatnak. Az egyes 

kidolgozandó nevelési-oktatási programoknál a más-más kutatási 

módszerek kerülhetnek előtérbe a program jellegéből adódóan, vagy a 

reflektív vizsgálati módszerek a gyakorlat tükrében módosulhatnak az 

eredményesebb fejlesztés érdekében. 

5. A kutatások ugyanakkor modellkísérletnek tekinthetők. Céljuk a 

későbbi, hasonló jellegű fejlesztések hatás- és beválásméréseinek 

módszertani megalapozása, támogatása. A megalkotott nevelési-oktatási 

program, a modell-kutatásokkal alátámasztva arra kíván mintát adni, 

hogyan támogathatók a tényalapú szakpolitikai döntések, participatív, 

K+F+I jellegű fejlesztésekkel, mindemellett ezek a kutatások semmiképp 

nem helyettesíthetik a programok független külső értékelését. 

 

 

A kutatások rendszere 

 

A nevelési-oktatási programok fejlesztését elősegítő kutatásokat két részre 

bonthatjuk, és ezen belül összesen öt elem jelenik meg. Egyrészt megvalósul a 

különböző pedagógiai fejlesztések témánkénti vizsgálata, másrészt a kidolgozott 

programok fejlesztési feltételeit, bevezetési folyamatát a hat témában 

együttesen vizsgáló átfogó kutatásra is sor kerül. Mind a két kutatás azonos 

részekből épül fel: előzetes, folyamatba ágyazott, a folyamat lezárását követő 

utológos, és végül az egész program beágyazódásához segítséget nyújtó 

rendszerszintű kutatásokból.  

Előzetes kutatások 

Az előzetes kutatások alapvetően helyzetfeltáró jellegűek, a vizsgálat célja, hogy 

még az intézkedés előtt képet adjon a lehetséges hatásokról és az intézkedéssel 

kapcsolatos elvárásokról vagyis a fejlesztés sikerkritériumainak meghatározását, 



A nevelési – oktatási programok fejlesztésének keretrendszere   

 

17 

 

az egyes tématerületek elhelyezését és a felhasználói igények megismerését 

célozzák. Olyan irányokat, trendeket, jellemzőket tárnak fel, amelyek a kutatási 

kérdések szempontjából mérvadók lehetnek. Alapkérdés, hogy mennyivel (és 

hogyan) adhatnak többet a kidolgozott nevelés-oktatási programok a már létező 

gyakorlati elemeknél. Arra is választ kell kapni, hogy mit nyerhetnek az 

intézmények akkor, ha egy-egy új nevelési programot bevezetnek.  

Az előzetes helyzetfelmérés jelentősége abban áll, hogy a hatások 

mérlegelésekor elengedhetetlen szempont az érintettek fő motivációinak szem 

előtt tartása és figyelembevétele. Az előzetes vizsgálat tudatos tervezése tehát 

elősegíti az intézkedés sikeres megvalósítását, valamint minőségét és egyúttal a 

program támogatottságát is. Az előzetes kutatások a folyamat lezárását követő 

utólagos vizsgálatokhoz is támpontként szolgálnak.   

 

 

Folyamatba ágyazott kutatások  

 

A kutatások második típusa, a folyamatba ágyazott kutatás, a készülő nevelési 

programok fejlesztése során gyűjt a fejlesztés minőségének javítását szolgáló 

információkat, úgy, hogy megfelelő (az előkutatások tükrében adekvátnak tűnő) 

kérdések nyomán vizsgálja a nevelési-oktatási program egy-egy részterületét.  

Ezek olyan kutatások, amelyek különféle reflektív, ciklikus, kvalitatív 

módszerekkel (például tervezett tanulási környezetek participatív 

akciókutatásával) tárják fel és értelmezik a programok készítése során 

tapasztaltakat. 

 

. A folyamatba ágyazott kutatások képesek a bevezetett program menet közbeni 

tapasztalatainak értékelésére, a még folyamatban lévő intézkedések 

következményeinek figyelemmel kísérésére, valamint az esetleges hibák 

kiszűrésre. Ennek a kutatási szakasznak nagy előnye, hogy a program 

kidolgozása és alakítása abban a környezetben történik, ahol a programok a 

későbbiek során bevezetésre kerülnek. A valóságban ezt úgy kell elképzelni, 

hogy a program kipróbálása közben a programba bevont pedagógusok is 

végeznek megfigyeléseket, melyek során a résztvevő szereplők folyamatosan 

értékelik a programot, valamint a tapasztalatok figyelembe vételével 

folyamatosan újra is tervezik, újraértelmezik azt. A kutatás tehát az iskolákban, 

a közösen végzett munka során valósul meg, végigkísérve egy-egy fejlesztési 

rész kipróbálását, illetve adaptálását. A partnerintézmények esetében egyéni 

utak, egyéni fejlődési lehetőségek nyílnak meg − elsősorban az akciókutatás 

esetében −, de a többi kutatási elem esetében is igaz, hogy a fejlesztőknek 

lehetősége van arra, hogy igazítsák, kiegészítsék az alkalmazott kutatások 

eszközeit, módszereit annak érdekében, hogy a fejlesztés jobban igazodjon az 

adott partnerintézmény sajátságaihoz.  
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E kutatások elsődleges célja annak megértése: 

 hogyan hatnak a tanulási környezet szociális és helyi elemei a 

nevelési program folyamatára; 

 milyen élmények határozzák meg a résztvevők tanulási folyamatba 

való bevonódását (a pedagógus és a tanuló szemszögéből is); 

 milyen kritériumok fogalmazhatók meg a tanulási környezet 

technikai, illetve fizikai aspektusai szerint; 

 milyen szempontok szerint fejleszthetők tovább vagy adaptálhatók a 

program egyes moduljai /elemei. 

 

A fejlesztés lezárását követő kutatások  

 

A kutatások harmadik a fejlesztőmunka lezárását követően utólagos vizsgálatok 

segítségével gyűjt információkat a fejlesztés eredményeként bekövetkezett 
változásokról, a fejlesztésben résztvevőknek a fejlesztés folyamatáról kialakított 
véleményéről.  

 

A program lezárását követő kutatások három részre tagolhatók: 

 

 a különböző pedagógiai fejlesztések témánkénti vizsgálata során 

megvalósuló bemeneti és kimeneti mérésekre, 

 intézményi esettanulmányokra, valamint 

 szakértői személyes interjúkra.  

 

A különböző pedagógiai fejlesztések témánkénti vizsgálata esetében − a 

megbízhatóság növelése miatt − az adatfelvétel kétféle módszerrel valósul meg. 

Egyrészt a fejlesztés hatásának felméréséhez a fejlesztési folyamat előtt, illetve 

után úgynevezett bemeneti és kimeneti mérés történik, másrészt a fejlesztéssel 

kapcsolatos vélemények és problémák összegyűjtése kvalitatív módszerekkel, − 

egyéni és fókuszcsoportos interjúkkal – valósul meg.  

 

 
Bemeneti és kimeneti mérés kontrollcsoport felhasználásával 
 

A bemeneti és kimeneti mérések a kifejlesztett modulok diákokra 

gyakorolt hatását vizsgálják kvantitatív módszerekkel; elsősorban a tanulásában 

lényeges szerepet játszó affektív elemekre és a szociális tanulást meghatározó 

tényezőkre koncentrálnak. 

Ezeket a méréseket a folyamat lezárását követő kutatások között 

tárgyaljuk, annak ellenére, hogy részben a fejlesztési munkák kezdetén történik 

az adatfelvétel. Ennek oka, hogy céljuk a fejlesztés eredményeiről való 

adatgyűjtés, és későbbi beválásvizsgálatok megalapozása. Mindennek csak egyik 

feltétele a fejlesztési folyamat megkezdésekor történő bemeneti mérés. Az 

adatok felhasználása alapvetően a kimeneti mérés elvégzését, illetve a fejlesztés 
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lezárultát követően történik meg. Ugyanakkor a bemeneti és kimeneti mérések 

eredményei a nevelési-oktatási programok véglegesítése előtt akár a folyamatba 

ágyazottan is felhasználhatók.  

A hatások felmérésének egyik leghatékonyabb módszere a párosított 

mintán alapuló, a program előtti helyzetet és a program utáni helyzetet is 

figyelembe vevő módszer. Ez a vizsgálódás (legalább) két adatfelvételt igényel, 

mindkettő egy ún. párosított mintán vesz fel a tanulókról adatokat. A párosított 

minta lényege, hogy minden, a programban résztvevő gyerek változását olyan 

gyerekek fejlődéséhez hasonlítjuk, akik hasonlóak a programban résztvevő 

gyerekekhez, de nem vesznek részt a programban (ők alkotják az ún. kontroll 

csoportot). A program hatásának mérése ezek alapján történik: a program 

indulásakor is adatfelvételt végzünk (bemeneti mérés), majd a program végén 

megismételjük az adatfelévelt a programban résztvevő és kontroll csoportokban. 

A program átlagos hatását a programban résztvevők és a kontroll csoportban 

résztvevők átlagos eredményeinek a különbsége adja, figyelembe véve a két 

csoport különbségéből adódó torzítások kezelését is.  

A bemeneti mérések diagnosztikus céllal is alkalmazhatók, és így a 

fejlesztési folyamat részének tehetők. A kimeneti mérések elvégzése után kapott 

eredmények segítségével megállapítható, sőt, esetlegesen javítható is az egyes 

modulok hatékonysága, így akár a program véglegesítése során is 

felhasználhatók.  

 

Kvalitatív vizsgálatok  
 

A fejlesztési folyamat lezárását követő kvalitatív vizsgálatok célja a 
fejlesztés hatásmechanizmusainak feltárása. Ezek a vizsgálatok egyrészt az 
elkészült programok bevezetését segítő támogató rendszer kialakításához 

nyújtanak segítséget, másrészt a fejlesztés sikereinek és problémáinak 
feltárásával hozzájárulhatnak a későbbi fejlesztési folyamatok tervezésének 

sikeréhez. A vizsgálatok során a fejlesztés szereplői egyéni és fókuszcsoportos 
interjúk keretében reflektálhatnak a fejlesztési folyamatra. 
 

A fejlesztési folyamat végén a különböző témákhoz kapcsolódó intézményekben 

esettanulmányok, valamint szakértők körében személyes interjúk segítségével 

mérjük fel a fejlesztés eredményeit, problémás pontjait, illetve az érintett 

pedagógusok véleményét.  

 

Az esettanulmányok több részből tevődnek össze: 

 

 első körben az iskolák különböző jellemzőinek (például iskolai környezet) 

összegyűjtése a cél, továbbá 

 megvalósul az iskolák különböző dokumentumainak (alapító okirat, 

SZMSZ, Pedagógiai program, Minőségfejlesztési Program) a vizsgálata, 

végül  
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 fókuszcsoportos interjúk segítségével tárjuk fel a fejlesztésben részt vevő 

partneriskolák pedagógusainak véleményét, tapasztalatait és a 

programmal kapcsolatos javaslatait.  

 

A fókuszcsoportos interjúk keretében olyan kérdésekre próbálunk meg választ 

kapni, hogy pl. milyen következményei voltak a program alkalmazásának, milyen 

változások történtek a program hatására, milyen problémák merültek fel a 

program alkalmazása során, hogyan lehet más iskolák gyakorlatába is beépíteni 

a kidolgozott modulokat. Ezek a vizsgálatok tehát egyrészt az elkészült 

programok bevezetését segítő támogató rendszer kialakításához nyújtanak 

segítséget, másrészt a fejlesztés sikereinek és problémáinak feltárásával 

hozzájárulhatnak a későbbi fejlesztési folyamatok tervezésének sikeréhez is.  

Ennek a módszernek a legnagyobb előnye, hogy olyan minőségi elemeket képes 

feltárni, melyek az alanyok megkérdezése nélkül rejtve maradnának, viszont 

ebben rejlik a hátránya is: mindig beléphet egy torzító, szubjektív elem is. 

Ugyanakkor a vizsgálat során elengedhetetlennek tartjuk a pedagógusok 

véleményének, tapasztalatainak megkérdezését, valamint a program 

fenntarthatóságának vizsgálatát.  

 

A fejlesztési folyamat lezárását követő kvalitatív vizsgálatok elsődleges célja a 

fejlesztés hatásmechanizmusainak feltárása, valamint a szereplők reflexióinak 

összegyűjtése. A személyes interjúk négy szakértői körben kerülnek felvételre: 

o a nevelési-oktatási programok fejlesztésében részt vevő szakemberek,  

o partnerintézmények szakmai koordinátorai,  

o tankerület vezetők, egyéb fenntartók,  

o valamint a konzorciumi partnerek körében.  

 

Az interjúk keretében annak megválaszolása a cél, hogy az érintett szereplők 

hogyan ítélik meg a keretrendszer használhatóságát, a fejlesztéshez kapcsolódó 

munkát és annak eredményeit.  

 

Metakutatások 

 

Mindhárom előző kutatástípushoz kapcsolódhatnak metakutatások. A 

metakutatások célja annak feltárása, mennyiben voltak célravezetők, 

megfelelőek a kutatási módszerek, mennyiben tárták fel a kutatási 

tevékenységek a valós történéseket, és mennyire reflektáltak az eredeti 

problémára.  

 

 

Rendszerszintű kutatások 
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A kutatások ötödik típusa a rendszerszintű kutatás, mely annak érdekében 

vizsgálja a fejlesztés környezetét, hogy elősegítse a programok bevezetését, 

beágyazódását, valamint támpontot nyújtson a további programfejlesztési 

munkák tervezéséhez.  

A rendszerszintű kutatások legfontosabb célja annak vizsgálata, hogy a 

köznevelési rendszer működésébe hogyan illeszthető be a nevelési-oktatási 

programok fejlesztése. Ezek a kutatások nem specifikusan, az éppen fejlesztés 

alatt álló nevelési-oktatási programokat vagy azok hatását vizsgálják, hanem a 

rendszer egészét, és ezekhez a vizsgálódásokhoz legfeljebb példaként használják 

fel az adott programfejlesztéssel kapcsolatban összegyűlt tapasztalatokat.  
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A kutatás folyamata: 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

A nevelési oktatási programok fejlesztését segítő kutatások rendszere egy 
kettős tölcsér modellel is szemléltethető. Az előzetes kutatások először feltárják 

a nemzetközi és hazai általános helyzetet, majd a következő szakaszban a 
kutatások már a fejlesztésben részt vevő iskolák helyzetére koncentrálnak. A 
fókuszt tovább szűkíti a folyamatba ágyazott kutatás, mely már az adott 

pedagógus, illetve tanulócsoport szintjén vizsgálódik, így elérkezünk a kettős 
tölcsér legszűkebb pontjához. Az folyamat lezárását követő kutatások elkezdik a 

vizsgálódások fókuszának újratágítását, hisz a fejlesztőmunka egészéről is 
szolgáltatnak információkat. Végül a rendszerszintű vizsgálatok ismét országossá 
tágítják a kutatások fókuszát.  
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A kutatások rendszerének fókusza 
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A fejlesztés 
környezetének vizsgálata 

partnerintézményekkel közös fejlesztő munka 
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4.1.2. A kutatási programelem megvalósulása az alprojekt esetében  

 
Előzetes kutatások 

 A kutatásnak ez a lépcsője két (részben párhuzamosan megvalósuló) 
szakaszból épül fel. 

Az első szakasz mindegyik, az alprojekten belüli téma számára közös és 

egyben azonos online kérdőíves adatfelvételből kiindulva tárja fel az iskolák 
helyzetét, az egész napos iskolával kapcsolatos feltételrendszerét, a 

bevezetésben való hajlandóságot, innovatív kapacitást és a külső támogatással 
(ezen belül is az általunk készítendő nevelési programokkal) kapcsolatos 
elvárásait. Az online kérdőívet teljes mintán, vezetői kérdőívek segítségével 

vesszük fel, és az adatokat a KIR-rendszerből egészítjük ki. A kérdőív 
kitöltésének pontossága, a válaszok milyensége és az, hogy hogyan 

kommunikálja az adott vezető intézményének erősségeit és gyengeségeit, utal 
arra is, mennyire vonhatók be K+F+I típusú tevékenységekbe, így egyúttal a 
partnerintézményekkel való közös munka számára is támpontokat jelent, épp 

ezért a programba bekapcsolódni szándékozó intézmények számára elvárás volt 
a kérdőív kitöltése. 

A második szakaszban fókuszcsoportos interjúk segítségével árnyaljuk az 
online kérdőívek alapján kapott helyzetképet. Az iskolákban pedagógusok 
körében végzett fókuszcsoportos interjúkon egyúttal a pedagógusok innovációs 

kapacitásáról, motivációiról, az egész napos iskolához hasonló működési 
tapasztalatokról is képet nyerünk. A fókuszcsoportos interjúk rávilágítanak az 

alprojekten belüli egy-egy téma helyzetére, az egész napos iskola 
kontextusában. 

A második szakasz egyes témák esetén más kutatási elemekkel is 

kiegészülhet. Ilyen például a sikerkritériumok feltárása Delphi-módszerrel, mely 

a következő lépésekből áll:  

- a hazai és nemzetközi oktatáspolitikai ajánlások alapján végzett 

tartalomelemzés,  

- a kulcsmegállapítások értékeltetése online kérdőíven, szélesebb 

heterogén (hólabda-módszerrel vett) mintában, négypontos Likert-

skála alapján,  

- végül heterogén csoportok facilitált műhelymunkáival az 

eredmények értelmezése és finomítása, a téma sikerkritériumainak 

rögzítése. 

A sikerkritériumok rögzítése egyfelől természetesen a fejlesztés tartalmait 

határozza meg, ugyanakkor irányt szab a folyamatba ágyazott kutatásoknak, és 

kiindulópontul szolgál a bemeneti-kimenti mérések eszközeinek kidolgozásához 

is.  

 

Folyamatba ágyazott kutatások  

Alprojektünk esetében a folyamatba ágyazott kutatások kulcseleme a 

tervezett tanulási környezetben participatív akciókutatással végzett 

munka. Az akciókutatás módszere alkalmas a tanulási környezet komplex 

vizsgálatára: a fejlesztés folyamatában vizsgálja a program hatását, illetve 
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több olyan (munkahipotézisünk szerint elsősorban szociokulturális) 

tényezőt tár fel, amely a program beválásával kapcsolatban kulcselemnek 

bizonyulhat. Célja a további fejlesztések előkészítése, a fejlesztési irányok 

megalapozása a résztvevők tapasztalatainak mélyebb megismerésén 

keresztül, a folyamat finomításával. A program fejlesztése gyakorlatba 

ágyazottan történik, ez a kutatási módszer látszik a legalkalmasabbnak a 

folyamat közben történő adatgyűjtésre. Különösen komplex problémák 

esetén bizonyul az egyik leghatékonyabb módszernek az akciókutatás: 

egyrészt a program elemeinek hatását vizsgálhatjuk így, másrészt pedig a 

fejlesztést és az adaptációt is előkészítjük. Egyúttal a participatív 

akciókutatás ilyen felhasználása modellértékű eleme lesz a kidolgozott 

nevelési programok fejlesztésének és minőségbiztosításának is. Az 

akciókutatást az alábbi séma alapján tervezzük megvalósítani: 

 

 

 
 

 

 

A partnerintézmények esetében egyéni utak, egyéni fejlődési lehetőségek nyílnak 

meg, ezért elsősorban az akciókutatás esetében, de a többi kutatási elem 
esetében is a fejlesztők elég mozgástérrel rendelkeznek ahhoz, hogy akár az 

egyes partnerintézmények sajátosságaihoz igazítsák, kiegészítsék az alkalmazott 
kutatások eszközeit, módszereit.  
 

A fejlesztés lezárását követő kutatások 
 

 

Az alprojekt során alkalmazott bemeneti és kimeneti mérések.  
 

A kimeneti és bemeneti mérés két részre fókuszál: 
i. a résztvevők illetve a tanulási környezet általános mérése, 

melynek során feltárhatók az eredményeket befolyásoló 

tényezők egyes csoportjai (elsősorban a kontroll változók és a 
moderátorok egy része); 

kérdések 

reflexiók 
adatfelvétel 

elemzés 

megfigyelés új megfigyelés cselekvés új 
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ii. a résztvevők speciális mérése, melyet a bemeneti és kimeneti 

mérés során azonos eszközzel, egy-egy tématerületre 
specifikus, a nemzetközi szakirodalom által támogatott, illetve 
leírt és kipróbált eszközökkel mérünk. Ezek tanulásában 

lényeges szerepet játszó affektív elemekre és a szociális 
tanulást meghatározó tényezőkre koncentrálnak. 

 

A bemeneti és kimeneti mérés tartalmának meghatározásakor felhasználjuk a 

sikerkritériumok megállapításánál nyert szempontokat. A nemzetközi 

tapasztalatok alapján látható az affektív és szociális tanulási elemekre helyezett 

hangsúly, és emellett a megemlíthetjük a tanulásikörnyezet-modelleket2, 

amelyek szintén a tanulási környezetek szociális és lokális aspektusait tartják 

legfontosabbnak, ezért méréseink során ezeket állítjuk a középpontba. 

Feltételezzük, hogy rövid longitudinális vizsgálattal  legalább részben feltárható 

ezen szempontok mentén a program beválása, emellett pedig olyan 

keretrendszer alapjait határozzuk meg, mely a későbbi, az egész napos iskola 

nevelési programjainak fejlesztése vagy a meglévő elemek további kutatása 

során használható eszközt jelent majd. 

A bemeneti és kimeneti mérések esetében kontrollcsoportok bevonásával 

igyekszünk kiszűrni a fejlesztés időtartama alatt a fejlesztésbe bevont 

csoportokat érintő, a kipróbált modulokon kívül egyéb forrásokból érkező 

hatások eredményét. A kontrollcsoport vagy a fejlesztésbe be nem vont 

iskolákból vagy azonos iskolában a fejlesztésbe be nem vont tanulócsoportok 

köréből kerül ki oly módon, hogy egyéb jellemzőiben lehetőleg minél kevésbé 

különbözzön a kísérleti csoporttól. Az alsó és felső tagozatos téma esetében, ahol 

a kidolgozandó programok keretjellege miatt az egész iskola tekinthető a 

fejlesztés célcsoportjának, a fejlesztésben részt nem vevő iskolák köréből 

kerülnek ki a kontrollcsoportok, míg a másik négy téma esetében 

(természettudomány, gyakorlati élet, komplex művészet és ökoiskola,) az 

iskolán belüli kontrollcsoportokkal dolgozunk.  

 Mind a más iskolában, mind az iskolán belüli kontrollcsoportok 

alkalmazásának megvannak a maga korlátai. A más iskolákból való 

kontrollcsoport választása esetén sokkal kevésbé lehetünk biztosak abban, hogy 

a mért különbségek éppen a program fejlesztő hatásának tulajdoníthatók, hiszen 

egy másik iskolában sokkal többféle különböző hatás éri a diákokat, mint egy 

azonos iskolában tanuló kontrollcsoport esetében. Az azonos iskolából választott 

kontrollcsoport esetében viszont az okoz sokszor megoldhatatlan nehézséget, 

hogy az alprojekt fő célterületeként megjelölt tanórán kívüli tevékenységek 

gyakran heterogén – osztályokat, sőt évfolyamokat átívelő ‒ csoportokban 

zajlanak, így nehéz, olykor lehetetlen olyan kontrollcsoportot találni az iskolán 

belül, mely összetételében hasonló a fejlesztésben részt vevő csoporthoz, 

ugyanakkor tagjaik közt nincs átfedés. 

                                                           
2 Részletesebben lásd: Réti Mónika (szerk.): Kívül-belül jó iskola, OFI, Budapest 2011. 
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A fejlesztést kísérő kutatásainkkal valójában a program egyes elemeinek, 

moduljainak, illetve modulcsoportjainak hatásáról kapunk információkat. A 

program hatásának becslése során alapvetően abból a feltevésből indulunk ki, 

hogy az egyes elemek hatása a teljes program során összeadódik, vagy 

legalábbis a különböző részek hatása nem oltja ki egymást.  A teljes program a 

vizsgálatok visszajelzései alapján az egyes elemek hatékonyságáról kapott 

információk figyelembevételével kerül kialakításra.  

 

Az alprojekt fejlesztő munkájának kvalitatív vizsgálata 
 

 A vizsgálat elsősorban félig strukturált egyéni és fókuszcsoportos interjúk 
segítségével tárja fel a keretrendszer alapján végzett munka 

hatásmechanizmusait.  
 

Egyéni interjúk 

1. az OFI fejlesztésben érdekelt szakmai munkatársaival  

2. partnerintézmények szakmai koordinátoraival 
3. a témában érdekelt döntéshozókkal: tankerület-vezetők, egyéb 

fenntartók (Oktatási Hivatal, Educatio mint konzorciumi partnerek, 
valamint a Köznevelésért Felelős Államtitkárság) 

Fókuszcsoportok 

Fókuszcsoportos interjúk a fejlesztési munkálatokban részt vevő 
pedagógusokkal. 

Kutatási kérdések 

A legfontosabb kérdéskör, hogy az érintett szereplők (fejlesztők, 
pedagógusok, iskolavezetők, tankerület-vezetők, oktatáspolitikai 

döntéshozók) hogyan ítélik meg a keretrendszer használhatóságát, illetve 
a keretrendszer alapján végzett fejlesztő munkát és annak eredményeit. 
Kiemelt kérdéskör annak vizsgálata, hogy a kidolgozott fejlesztési 

keretrendszer működtetése hogyan illeszthető a köznevelés megújult 
rendszerébe. A vizsgálatnak információkat kell szolgáltatnia arról, hogy a 

keretrendszerben rögzített fejlesztési algoritmus egyes lépései milyen 
mértékben és hogyan járultak hozzá a fejlesztés sikerességéhez, melyek 

voltak az esetleges problémás pontok, és hogyan sikerült ezeket orvosolni.  
 

 Milyen témánkénti eltérésekkel valósult meg a keretrendszer 

alapján koordinált fejlesztés? Melyek a mindenhol egységes közös 
momentumok? 

 Milyen kutatás-módszertani repertoárt vonultatott fel a 
projekt témánként, melyek milyen előnyökkel, hátrányokkal bírtak?  
 Melyek azok a minimumelemek, amelyek a siker 

szempontjából elengedhetetlenek? 
 Hogyan járultak hozzá a keretrendszer egyes elemei a 

fejlesztés eredményeinek eléréséhez?  
 Mennyire valósult meg az egyes szereplők (tankerület, 
partnerintézmények, OFI fejlesztők) együttműködése a fejlesztési 

folyamat során?  
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 Hogyan működtek a keretrendszer különféle elemei a 

fejlesztés folyamatában? 
 Ehhez kapcsolódóan az érintettek (diákok, pedagógusok, 

szülők, intézményvezetők, döntéshozók, média…) előzetes 

elvárásainak felidézése, a kutatás pillanatában attitűdök 
rögzítése az egész napos iskolával, illetve a fejlesztés egyéb 

területeivel kapcsolatban. 
 Milyen változásokat indított be a fejlesztés az egyes 
intézményeknél?  

 

Metakutatások 

 

Az egyes nevelési-oktatási programok kutatási módszereit külön-külön 

kísérhetik metakutatások. A feltárt sikerkritériumok gyakorlatba ágyazottságát, 

fejlesztésben való beépíthetőségét például a megalapozott elmélet szerinti 

kutatás kíséri, vagy a reflektív vizsgálatok módszereit kísérhetik azok 

alkalmazását értékelő kutatások. Ezek a kutatások beépülnek a témánkénti 

kutatási keretrendszerekbe, és hozzájárulnak azok fejlesztéséhez, finomításához. 

A fejlesztő folyamat során nem különíthető el élesen egymástól a 

metakutatás a folyamatba ágyazott kutatástól, inkább ugyanannak a 

tevékenységnek két különböző céljáról, indíttatásáról, vagy szintjéről van szó. 

Míg a folyamatba ágyazott kutatások a fejlesztő pedagógus munkájára 

reflektálnak, addig a metakutatások erre a reflexiós folyamatra reflektálnak, 

ennek módszereit, eredményeit teszik kritikai vizsgálat tárgyává 

 

 

Rendszerszintű kutatások 

 

A kutatások ötödik típusa a rendszerszintű kutatás, mely annak érdekében 

vizsgálja a fejlesztés környezetét, hogy elősegítse a programok bevezetését, 

beágyazódását, valamint támpontot nyújtson a további programfejlesztési 

munkák tervezéséhez.  

A rendszerszintű kutatások legfontosabb célja annak vizsgálata, hogy a 

köznevelési rendszer működésébe hogyan illeszthető be a nevelési-oktatási 

programok fejlesztése. Ezek a kutatások nem specifikusan, az éppen fejlesztés 

alatt álló nevelési-oktatási programokat, vagy azok hatását vizsgálják, hanem a 

rendszer egészét, és ezekhez a vizsgálódásokhoz legfeljebb példaként használják 

fel az adott programfejlesztéssel kapcsolatban összegyűlt tapasztalatokat.  

Az alprojekt munkájában a rendszerszintű kutatások legfőbb eleme a fejlesztések 

lehetőségeinek vizsgálata a megújult köznevelési rendszerben. A kutatás 

reprezentatív3 alap- és középfokú intézményi mintán kerül felvételre, valamint 

további két almintával is kiegészül. Egyrészt az online kérdőív a 

partnerintézmények igazgatóinak, másrészt a partnerintézmények tankerületi 

                                                           
3
 A reprezentativitás szempontjai: intézménynagyság, település és intézménytípus, 

fenntartótípus, országos kompetenciamérésen elért eredmény. 
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vezetőinek szóló blokkal is bővül. A fejlesztés hatásának alaposabb 

megismeréséhez a kérdőív még az előkutatás során felvett online kérdőívben 

használt néhány kérdéssel is kiegészül, mely alapot teremt az 

összehasonlíthatóságra, az időben bekövetkezett változások vizsgálatára is.   A 

kérdőíves felvétel elsődleges célja annak vizsgálata, hogyan látják az 

intézmények a szakmai fejlesztés lehetőségeit, a tankerületek, fenntartók 

fejlesztésben betöltött szerepét, hogyan tudják továbbvinni a fejlesztés 

eredményeit.  

Az alprojektünk esetében a rendszerszintű kutatások átfedésben vannak a 

folyamat lezárását követő kutatásokkal, mert a keretrendszer működését 

vizsgáló kvalitatív kutatás során a vizsgálat tárgyát képezik a fejlesztésben 

résztevőknek az átalakuló köznevelési rendszerről szerzett tapasztalatai, a 

nevelési-oktatási programok fejlesztésének lehetőségeivel kapcsolatos általános 

elgondolásai is.  

Az alprojekt munkájában a rendszerszintű kutatások legfőbb eleme a 

fejlesztések lehetőségeinek vizsgálata a megújult köznevelési rendszerben. 

 
 Vizsgálati módszer és minta  

 
Online kérdőíves felmérés országosan reprezentatív alap- és középfokú 

intézményi mintán és a partneriskolák igazgatóinak, valamint ‒ számukra 
adaptált kérdőívvel ‒ a partnerintézmények tankerület-vezetőinek körében.   
  A reprezentativitás szempontjai: intézménynagyság, település- és 

intézménytípus, fenntartótípus, országos kompetenciamérésen elért eredmény.  
  A partnerintézmények számára a kérdőív kiegészülhet néhány, az előző 

on-line kérdőívben használt kérdéssel, amivel a fejlesztésünk hatásáról juthatunk 
plusz információhoz. 
 

 Vizsgálati kérdések 

 

A legfontosabb kérdés, hogy hogyan látják az intézmények a szakmai fejlesztés 

lehetőségeit a megújult köznevelési rendszerben:  

 

 - Milyen változásokat érzékelnek az iskolavezetés szerepét illetően? 

 - Hogyan látják a fenntartók, a tankerületek fejlesztésben betöltött 

szerepét?  

 - Hogyan tudják továbbvinni korábbi fejlesztéseik eredményeit?  

 - Milyen területeken látnak szükségesnek további fejlesztéseket?  

 - Milyen jellegű támogatást látnak szükségesnek a jövőbeli fejlesztéseik 

megvalósításához?  

 - Milyen tapasztalataik, elképzeléseik vannak a szakmai támogató és 

ellenőrző rendszer, valamint a fejlesztések kapcsolatáról?  

 

Érdemes megemlíteni, hogy alprojektünk esetében a rendszerszintű 

kutatások átfedésben vannak a folyamat lezárását követő kutatásokkal, mert a 
keretrendszer működését vizsgáló kvalítatív kutatás során a vizsgálat tárgyát 
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képezik a fejlesztésben résztevőknek az átalakuló köznevelési rendszerről 

szerzett tapasztalatai a nevelési-oktatási programok fejlesztésének 
lehetőségeivel kapcsolatos általános elgondolásai is.  

 

 
 A kutatás folyamata az alprojektben: 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

előzetes, helyzetfeltáró 
kutatások 

1.a. online kérdőív 

1.b. fókuszcsoport 
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partnerek és 

sikerkritétriumok, az 
együttműködés 

tervezésének segítése 

folyamatkövető  

kutatások 

participatív akciókutatás a 
partnerintézményekben 

modulok fejlesztése és 
hatásai adott (tervezett) 

tanulási környezetekben, az 
implementáció elemeinek 

fejlesztése és hatásai 

a folyamat lezárását 
követő kutatások 

bemeneti-kimenti mérés 

kvalítatív vizsgálatok 

a modulok hatása: mérések  
a partnerintézményekben és 

kontroll iskolákban, a 
keretrendszer működésének 

tapasztalatai  

rendszerszintű kutatások 

országos reprezentatív 
felmérés a fejlesztésekről 

kvalítatív vizsgálatok 

A  nevelési-oktatási 
programfejlesztés 

rendszerkörnyezetének 
vizsgálata 

1 2 3 5 

metatkutatások 

4 

           reflexió a kutatások módszereire 
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4. 2. A fejlesztési programelem 

 

4.2.1. A feladat értelmezése 

A kutatási eredményekre alapozott fejlesztések során nem egyszerűen a 

„termék”, azaz a nevelési-oktatási program létrehozása a cél, hanem azzal 
együtt az eredményes iskolai implementációhoz szükséges feltételek feltárása és 
leírása is.  

Ebben az értelemben minden fejlesztés pilot programnak tekinthető. 
Pilotprogram alatt olyan kutatási és fejlesztési tevékenységet értünk, amely egy 

komplex probléma megoldása érdekében, kis mintán, illetve szűk, de állandó 
résztvevői kör bevonásával történik. Nevéből adódóan, a pilot projekt valós 
feltételek közt, kis idő- és költségvetési ráfordítással, tehát hatékonyan próbálja 

ki az adott tevékenységet. Ugyanolyan szakmai igényességgel valósul meg, mint 
egy nagyobb léptékű kutatás vagy fejlesztés. Célja a nagyobb léptékű 

tevékenység megalapozása, eredményes beágyazódásának segítése. A pilotban 
létrejött kutatási tapasztalat vagy fejlesztési produktum inputként és egyfajta 
modellként szolgál egy további, nagyobb léptékű tevékenység megvalósításához, 

így az eredmény része ennek know how-ja is. 
 

A pilot programba bevont intézmények kiválasztása és szerepe 

 A nevelési oktatási programok fejlesztése során törekedni kell arra, hogy a 

fejlesztésbe bevont partnerintézmények szakmai munkája megfelelő legyen, 

ugyanakkor biztosítani szükséges az partnerintézmények sokféleségét, hogy 

olyan programok kerüljenek kidolgozásra, melyek az iskolák lehető legszélesebb 

körében használhatók.  

A pilot programba bevont iskolák szakembereinek feladata, hogy a programok 

fejlesztésében vegyenek részt, szoros együttműködésben a fejlesztő 

szakemberekkel annak érdekében, hogy a fejlesztés eredményei a lehető 

legnagyobb mértékben támogassák az iskolák pedagógiai munkáját. Feladatuk 

továbbá, hogy a programban résztvevő iskolákkal a fejlesztésben 

együttműködve, a fejlesztő program során folyamatosan kapcsolatot tartva, a 

hálózati működés előnyeit kihasználva segítsék a fejlesztés körültekintő és 

eredményes megvalósulását, fenntarthatóságát. 

Mindezen feladatok ellátása három jól körülhatárolható feladatkör ellátását 
igényli a partnerintézmények részéről. A nevelési-oktatási program moduljainak 

kidolgozása, kipróbálása, és a visszajelzések alapján történő véglegesítése az 
egyik jól körülhatárolható feladat, melyet a modulíró-és kipróbáló 
pedagógusok látnak el. Ezen kívül szükség van intézményen belüli és 

partnerintézmények közötti szakmai munka koordinálására, melyet szakmai 
koordinátor pedagógus láthat el; végül elengedhetetlen, hogy nevesített 

felelőse legyen a fejlesztő munka adminisztratív, logisztikai menedzsment jellegű 
koordinálásának, mely a programkoordinátor pedagógus feladata. Az egyes 
szerepeket betöltheti ugyanaz a pedagógus, de fontos, hogy a felelősségi körök 

tisztázottak legyenek.  A fejlesztés hatékonyságát növeli, ha szakmai és 
programkoordinátor pedagógus az intézményvezetés köréből kerül ki.  
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A partnerintézményekkel való együttműködés céljai: 
 az előzetesen feltárt nemzetközi és hazai kutatási eredményekre 

támaszkodva közösen részt venni a fejlesztés részletes célrendszerének 

kidolgozásban; 
 közösen fejleszteni a fentebb részletezett célok érdekében egy olyan 

nevelési-oktatási programot, amely alkalmas arra, hogy iskolai 
gyakorlattá váljon. 

 megerősítés, támogatás és képessé tétel révén az innovációs potenciált 

növelése;  
 partnerség kiépítése, kölcsönös tanulási helyzetek létrehozása; 

 hálózatosodás, iskolapárok, kis innovációs csoportok kialakításának 
segítése; 

 a közösen fejlesztett programot, vagy a program részleteit a kutató-

fejlesztő munka során, az előzőekben meghatározott feltételek mellett 
(pl. programba vont tanulólétszám, időbeli ütemezés) kipróbálni; 

 a fejlesztett program beválásának vizsgálata érdekében az előzetesen 
meghatározott bemeneti és kimeneti méréseket elvégezni; 

 a program kipróbálása során a tapasztalatokat az előzőekben 

meghatározott módon rögzíteni, annak érdekében, hogy a 
tapasztalatok eredménye az eredményes implementációt támogassa. 

 
A partnerintézményekkel való együttműködés formái 

 
 Meghatározott rendszerességgel közös, személyes megbeszélések  

o a fejlesztők és a partnerintézmények szakemberei között, mind 

az előkészítő, fejlesztő, mind a kipróbáló és véglegesítő 
szakaszban; 

o a fejlesztésben résztvevő partneriskolák között, mind az 
előkészítő, fejlesztő, mind a kipróbáló és véglegesítő szakaszban. 

 Folyamatos elektronikus munka a program összes szereplője között 

interaktív felület létrehozásával, amely biztosítja:  
o A fejlesztések átláthatóságát és nyomon követhetőségét, ezáltal 

minőségbiztosítását; 
o a folyamatos szakmai kommunikáció és reflexió lehetőségét, így 

a hálózati tanulást. 

 
 Az eredmények rögzítése érdekében, a kipróbálási szakaszban a 

program megvalósulásának folyamatos monitorozása a fejlesztő 
munkatársak személyes közreműködésével. 

 

 A hálózati működés 

A hálózatot olyan rendszernek tekintjük, amelyben a pilot programban 
részt vevő intézmények különböző módon állnak kapcsolatban egymással. A 
hálózat elemeiként működő iskolák céljaikban, szükségleteikben hasonlóak, és 

feladataikban, tevékenységeikben megegyeznek. Ezek a jellemzők tartják őket 
össze, teszik lehetővé az együttműködésüket.  
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A hálózati működés elvárt eredményei:  

 Az összekapcsolódás révén az információ áramlása felgyorsul a 
fejlesztésbe részt vevő intézmények között. 

 Megvalósul az iskolák környezeti kihívásokra adott válaszainak rugalmas 

kezelése: a változó tanulói igények, változó szülői igények, változó szülői 
és fenntartói támogató szerepek testre szabott eszközeinek, 

lehetőségeinek megtalálása.  
 Kialakul a hálózatba „bevitt” egyedi tudások, valamint a hálózatból 

„kivehető” tudások rendszere, megvalósul a tudatos kooperáció. 

 Az eredetileg egyedül álló, változó teljesítményű iskolák nagy(obb) 
teljesítményű rendszerré válnak. 

 
A hálózati működés támogatásának kulcsszereplője minden iskolából egy, a 
feladatra a program során felkészített pedagógus, aki munkája végzéséhez 

képzési és önképzési támogatást kap a program előkészítő fázisában és 
folyamatában is. 

 
A hálózatépítés strukturált elképzelés mellett, szakaszosan valósul meg, 
amelyekben az aktuális szereplők azonosítják az adott szakasz konkrét feladatait 

és azok értelmezését támogató megválaszolandó kérdéseket4. 
 

 

A hálózat 

építés 
szakaszai 

 

Körvonalazódó feladatok 

 

Megválaszolandó kérdések  

 
1. 

Előkészületek 
 

Információk gyűjtése 
A környezet feltételeinek azonosítása 
Az innovátor csoport ráhangolódása  
Vízió megfogalmazása 

 

Miért jó a hálózati működés az 
intézmény számára? 
Milyen lehetőségeket ad az intézmény 
számára? 

Milyenek most az intézmények? 
Milyenek lesznek a program végén? 

 
2. 

Feltárás 
 

Új perspektívák feltárása 

Lehetőségek vizsgálata  
Az érintettek informálása 
Tapasztalatok megosztása 

Mit adnak az intézmények a 
hálózatba (tudás, értékelés, keretek 
stb.)?  
Mik a céljaik a hálózati működéssel 

(intézményenként)? 

 
3.  

Probléma-
megoldás 

 

 

A probléma megfogalmazása 
A cél kijelölése 
A lehetőségekből fakadó legjobb és 
legrosszabb kimenetelek vizsgálata 
Követelmények, indikátorok megjelölése 

Fejlesztési normák és protokollok 
kialakítása az iskolák együttműködésében. 

Hogyan él az intézmény a hálózat 
lehetőségével? 
Milyen új feladatokat képes 
megoldani az együttműködés okán? 

 
4. 

Cselekvés 
 

Akcióterv 
Megállapodás az időtávokról 
A tanárok megjelenése a 
partnerintézményekben, kollaborációk a 

munkaközösségek, munkacsoportok között. 
A hálózati csoportok intézményesítése. 

Milyen tevékenységeket választunk a 
megoldásra? 
Milyen módszerek szolgálják 
leginkább az eredményes működést? 

Melyek a segítő eszközök és 
csatornák? 

                                                           
4 Kőpataki‒Mayer: Esélynövelő és hátránykompenzáló iskolák programban zajló fejlesztési 
tapasztalatok, a Második esély iskolák hálózata tapasztalatai alapján. 
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5. 
Visszacsatolás 

 

Visszajelzés a programról, a problémákról, 

az elakadási pontokról. 
Azonosítható változások, azonosított 
kimenet. 
Visszacsatolások, korrekciók. 

A program melyik szakaszához 

menjünk vissza a reflexió 
beépítéséhez, a korrigáláshoz? 
Kik legyenek a szereplői? 
Milyen új stratégia körvonalazódik?  

 

4.2.4 A fejlesztési programelem megvalósulása az alprojektben  

 
Az alprojekt munkáját alapvetően befolyásolja, hogy fejlesztési tevékenységét a 
köznevelés rendszerének nagymértékű átalakításának kezdeti időszakában végzi. 

Ezért az alprojekt egészét pilot programnak tekintjük, mely információkkal, 
tapasztalatokkal szolgál arról, hogy a kialakuló új struktúrákban hogyan lehet 

eredményes fejlesztőmunkát folytatni. Az alprojekt e pilot jellege miatt kiemelten 
fontos a fejlesztési folyamat egészével kapcsolatos folyamatos reflexió és a 
fejlesztési tevékenységeknek a változó körülményekhez való igazítása. Ehhez 

szükséges, hogy a fejlesztés keretei kellően rugalmasak legyenek. A 
rugalmasság biztosítása mellett mindazonáltal a következő elemek kötik össze a 

különböző témákban zajló fejlesztő munkát: 
 
- A keretrendszer  

Az első közös pont természetesen a keretrendszer, mely rögzíti a fejlesztés 
algoritmusát és legfőbb elemeit. Az egyes témák, ezen belül a fejlesztés 

célterülete és a saját partnerintézményeik jellegzetességei alapján alakítják ki 
részletes fejlesztési terveiket, határozzák meg konkrét módszereiket.  
 

- Szakmai Tanácsadó Testület 
Az alprojekt működtet egy Szakmai Tanácsadó Testületet (SZTT), melynek 

feladata a keretrendszer következetes és átlátható megvalósításának támogatása 

az alprojekt stratégiai dokumentumainak véleményezésével, javaslatok 

megfogalmazásával. 

 
- A partnerintézmények kiválasztása 

Mivel az OFI a fejlesztés megvalósításához szükséges forrásokat pályázat útján, 
európai uniós forrásokból, kutatás-fejlesztési tevékenységek elvégzésére nyerte, 

a partnerintézmények kiválasztására ‒ a kutatás-fejlesztési tevékenységekre 
vonatkozó beszerzési szabályok szerint ‒ minden téma esetében kutatási-
fejlesztési ajánlattételi felhívás keretében kerülhetett sor.  

Ez azt jelenti, hogy a kiválasztási folyamat során minden iskola egyforma esélyt 
kapott a fejlesztési munkálatokba való becsatlakozásra. Előzetesen készültek 

ugyan tervek a szakmailag optimális partnerintézmény-összetétellel 
kapcsolatban (I. Melléklet), de ezek teljes érvényesítésére a beszerzési szabályok 

értelmében nem volt lehetőség, hiszen érvényesítésük azt jelentette volna, hogy 
a fejlesztők többé-kevésbé önkényesen, részben szubjektív és egymásnak 
ellentmondó (pl. fejlesztésben tapasztalt és tapasztalatlan iskolák) szempontok 

alapján választják ki a partnerintézményeket. A beszerzési folyamat során így az 
egyes témák esetében egységesen minden partnerintézmény számára 

megfogalmazható szakmai kritériumok kerültek érvényesítésre, és a hazai 
köznevelési rendszer egésze egyforma esélyekkel képezte a partnerintézmények 
lehetséges körét.  
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- Intranet 
Az alprojekt létrehozott egy intranetes rendszert, mely egyszerre biztosítja 

a szakmai munka kereteit és teszi átláthatóvá a munkát a projekt irányítóinak és 

ellenőreinek számára.  
Az intranetes rendszerben az alprojekt mind a hét témája saját felülettel 

rendelkezik, amelyhez szerkesztői jogosultsággal hozzáfér az adott téma minden 
fejlesztő munkatársa az OFI-ból és a partnerintézményekből, ezen kívül minden 
szereplő megtekintési jogosultsággal rendelkezik az összes többi téma felületére.  

A témák saját felületüket sajátos igényeik szerint maguk alakítják ki, de 
minden téma esetében alapvetően a következő funkciókat elégíti ki a rendszer. 

Rendszerezett formában elérhetővé teszi a fejlesztés számára fontos 
háttéranyagokat. Biztosítja a folyamatos szakmai kommunikáció és reflexió 
lehetőségét, így hátteret ad a személyes találkozók keretében is zajló kölcsönös 

hálózati tanulásnak. Felületet ad a folyamatosan keletkező szakmai anyagok 
megosztására és azok véleményezésére. Lehetőséget teremt a személyes 

reflexiók megfogalmazására blogok, fórumok formájában. Hátteret biztosít a 
fejlesztést kísérő kutatások számára online kérdőívek, adattárak segítségével.  
 

 
 

- Jó gyakorlatok gyűjtése, disszeminálása 
 

Az alprojekt hat nevelési-oktatási program kidolgozására irányuló témája mellett 
működik egy hetedik horizontális téma, melynek munkatársai az Oktatási 
Hivatallal és az Educatio Nkft-vel közösen részt vesznek a köznevelési 

rendszerben fellelhető jó gyakorlatok minősítését és terjesztését segítő rendszer 
kialakításában. A „Jó gyakorlatok” munkacsoport támogatja az alprojekt hat 

további munkacsoportját a nevelési oktatási programok kidolgozása során 
azonosított jó gyakorlatok disszeminációjában. 
 

4.3. Az innovációs programelem 
 

4.3.1. Az innováció értelmezése 

 
A keretrendszer az innovációt az intézmények pedagógiai gyakorlatának 

optimalizálására irányuló folyamatnak tekinti szemléli, amely szisztematikus, 
tervezett, együttműködésben zajló erőfeszítést jelent az intézményben. Az 

innováció célja a pozitív változás, mely hozzájárul az iskola új tartalommal, új 
eszközökkel, új módszerekkel gazdagított működéséhez. 
 

A keretrendszer innováció-felfogásának két alapvető vonása, hogy az 
iskolákat, illetve a teljes oktatási rendszert tanuló szervezetnek5 tekinti, és ezért 

                                                           
5 Erről bővebben lásd: Senge. Peter. 2000. Schools that Learn. A Fifth Discipline fieldbook for 
educators, parents and everyone who cares about education. N. Brealy, London. 
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a tudás-előállítás diffúzabb modelljét tekinti kiindulópontnak6. Az iskolák 

tanulószervezet-jellegéből következik, hogy mind egyéni, mind szervezeti szinten 
folyamatos változásban vannak, vagyis folyamatos innovációs tevékenységet 
végeznek. A nevelési-oktatási programok fejlesztése csak erre az innovációs 

potenciálra építve, ennek iskolák feletti szinten irányt és keretet adva lehet 
szakmailag magas színvonalú, járhat a gyakorlatban jól alkalmazható 

eredménnyel.     
Az innováció gyakorlattá válása érdekében mindenképpen támogatni 

szükséges az iskolavezetés részvételét. Az iskolavezetés ismeri az adott 

intézmény szervezeti kultúráját, képes megmozgatni az innovátor team mellett 
azokat a szereplőket, akik a munkát segíteni fogják, ő tudja a nevelőtestülettel 

érzékeltetni az innováció jelentőségét, valamint rajta keresztül zajlik a 
kommunikáció a helyi közösségek, a szülők és az oktatásirányítás felé is, vagyis 
az innováció intézményesülésének az igazgató az egyik kulcsszereplője. 

Az intézményvezetés bevonása mellett a teljes pedagógusközösség és az 
iskola környezetében levő szereplők (pl. szülők) bevonása is kulcskérdés. A 

fejlesztés sikerének érdekében az iskolavezetők és az innováció támogatóinak 
(modulírók, a programot kipróbálók, a hálózatépítést támogatók és a tudás 
terjesztését serkentő multiplikátorok) kompetencia-alakításának lehetőségét is 

meg kell teremteni annak érdekében, hogy tudják, hogyan menedzselhetik a 
fejlesztést. 

Mindezeken kívül a fejlesztés biztos hátterének és fenntarthatóságának 
megteremtése érdekében az iskola fenntartójának bevonása is elengedhetetlen. 

Az innovátor team bevonódása, kompetenciáinak fejlesztése a program 
keretein belül annak tudomásul vételével történhet, hogy a valódi gyakorlati 
kipróbálás, azaz a fejlesztések eredményeinek megjelenése a tanulók 

fejlődésében, az iskola működésének átalakulásában hosszabb időtávban 
várható. 

 
A partnerség kialakításához fontos folyamatosan reflektálni a következő 

kérdésekre: 

Ki vonódik be az innovációs és a fejlesztő munkába? 
Milyen mértékű részvételt ajánlunk fel? 

Milyen akadályok merülnek fel a részvétellel kapcsolatban (például: idő, 
hierarchikus kapcsolatok, szükséges engedélyek)? 

Mennyi rugalmasságot engednek meg a szerepek? Mennyiben segíti a 

szerepek rugalmassága az innováció és a fejlesztő munka folyamatát? Mennyiben 
hátráltatja a szerepek rögzítése az akciókutatás folyamatát? 

 
Az innováció fázisaiban és a fázisok között is hangsúlyos szerepet kap, 

hogy az innovációt nem egyetlen tevékenységnek, hanem egy „mókuskeréknek”, 

azaz soha véget nem érő folyamatnak tekintjük, amelyben a visszajelzések 
hatására változik a mindennapi gyakorlat is.  

Az innováció fázisainak minden programfejlesztés esetében a következőknek kell 
lennie: 

1. Innovációs terv elkészítése és elfogadtatása a nevelőtestülettel, az 

intézményvezetéssel.  

                                                           

6 Lásd: OECD 2011 Innováció a tudásalapú gazdaságban, OFI, 2011 Budapest 138 oldal. 
tamop311.ofi.hu/download.php?docID=3785  (2014. január 03.) 
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2. A gyakorlati megvalósítás, melynek során a kipróbálók a terv sikerességét 

is ellenőrzik, és ha szükséges, végrehajtják a korrekciókat. A megvalósítás 
lényeges eleme, hogy a pedagógus a tapasztalt összefüggésekre 
reflektálva alakítja a folyamatot. Reflektivitáson értjük a tanári 

gondolkodás és gyakorlat elemző formáját, olyan stratégiát, mely 
biztosítja az oktató-nevelő tevékenység folyamatos önellenőrzését és azon 

alapuló fejlesztését7. A reflektív tanári gondolkodás elemének tekintjük a 
következőket: az oktatási-nevelési dilemma, probléma felismerése, a 
probléma azonosítása és elemzése (tünetek – okok), a nézőpontváltás, 

ennek alapján a célok megfogalmazása, megoldási alternatívák felállítása 
és szelektálásuk, az optimális megoldás kiválasztása – következmények 

mérlegelése, és ezek alapján a módszertani kivitelezés átgondolása.  
A fejlesztés alapvetően a cselekvésre való reflektálás (reflection-on-
action)8 elemeit építi be a kipróbáló pedagógus gyakorlatába egyfelől 

természetesen azzal a céllal, hogy a fejlesztés eredményeként minél 
magasabb színvonalú termék (modulleírás stb.) kialakítása érdekében. 

Másfelől ugyanannyira fontos cél a későbbi alkalmazás során fellépő 
kérdések, esetleges problémák, választási lehetőségek azonosítása, a  
cselekvés során történő reflexió (refelcion-in-action) előkészítése és 

támogatása.  
3. A kipróbálás során a szükséges korrekciók megtétele. Az innováció teljes 

sikerét jelzi, amikor a fejlesztés intézményesül. Egyszerűsítve ez azt 
jelenti, hogy a gyakorlattá válás mögött már nem látszik, hogy az 

innováció egy hosszadalmas szakmai megújulás következménye volt, 
hanem mindenki a hétköznapok részeként tekint az eredményre.   

4. A program menedzselése, mely magában foglalja a szükséges anyagi és 

emberi erőforrások biztosítását, és a fejlesztő munka elvégzéséhez 
szükséges szervezeti keretek kialakítását, ezáltal biztonságos hátteret 

teremt az innováció megvalósulásához. 
 

4.3.2 Az alprojekt várt innovációs eredménye 

 

Az alprojekt tevékenységei a fentebb megfogalmazott általános innovációs 
fázisokon keresztül a következő konkrét eredményekhez vezetnek: 

 
 Szervezeti innováció, amely az egész napos iskola nevelési-oktatási 

programjának alkalmazása: tanárok, diákok, szülők tanulási folyamatainak 
fejlődése;  

 Folyamat-innováció, azaz maga a teljes programkidolgozás;  

 Termék-innováció: az egész napos iskola nevelési-oktatási programja öt 
területen: alsó tagozat, felzárkóztatás (felső tagozat), komplex művészeti 

nevelés, technika, természettudományok, valamint az ökoiskola 
programja. 

                                                           
7  , SZIVÁK Judit szócikke alapján, Pedagógiai Lexikon, III. kötet, főszerkesztők: Báthory Zoltán 
– Falus Iván, Keraban. Kiadó 1997, 247-248. o.. 
8 A cselekvés során és a cselekvésről történő reflexió elkülönítéséről lásd: Schön, D. (1983) The 
Reflective Practitioner. How professionals think in action, London: Temple Smith 
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5. Az programfejlesztések disszeminációja 
 

5.1. A programfejlesztési tevékenység disszeminációjának 

jelentősége 

A keretrendszer részvételen alapuló alapfilozófiájából következik, hogy a 
disszeminációs tevékenységet nem egyszerűen a fejlesztési termékek 

terjesztéseként értelmezi. A részvételen alapuló programfejlesztési munkálatok 
során gyakorlatilag az első pillanattól fontos a disszemináció, hiszen már a 
fejlesztési munkát megelőző kutatások is szakmai kommunikáción, a fejlesztés 

céljának kommunikálásán alapulnak. A fejlesztésben részt vevő 
partnerintézmények kiválasztása pedig a disszemináció egyik első 

mérföldkövének tekinthető, hiszen csak magas színvonalú előzetes szakmai 
kommunikáció esetén remélhető, hogy megfelelő partnerintézmények kellő 
számban bekapcsolódnak a fejlesztő munkálatokba.  

A fejlesztési folyamatot végig kell, hogy kísérje a disszeminációs 
tevékenység; úgy is fogalmazhatunk, hogy a disszemináció adja a fejlesztésekre 

való reflexió második szintjét, mikor már nem csak a fejlesztésekben részt vevő 
szakemberek fogalmazhatják meg visszajelzéseiket a munka eredményeiről, 
hanem a szakmai nyilvánosság egészének módja van erre, konferenciákon, 

műhelyeken, szakmai írásokra reagálva. Mindez külső impulzusokat ad a 
programfejlesztő munka során végigvonuló kölcsönös tanulás számára.   

A fejlesztési munka során végzett disszeminációs tevékenység a fejlesztő 
munka ismertségének növelésével jó alapot szolgáltat a programok 

bevezetésének támogatásához, vagyis a disszemináció klasszikus feladatának 
ellátásához is. A fejlesztés lezárultával a disszeminációs tevékenység a kész 
programokról való információnyújtással a programok bevezetését szolgáló 

támogatórendszer részeként folytatódik.  
 

5.2. Az alprojekt disszeminációja 

Az alprojekt disszeminációs tevékenységének célja támogatni a K+F+I 

feladatok eredményeinek megfelelő hasznosulását. Feladata a téma gyors és 
hatékony tálalása. 

Az alprojekt témavezetői és a feladatok végrehajtásában résztvevők a 

produktumok terjesztésén túlmenően megosztják másokkal a fejlesztés során 
sikeresnek bizonyult eljárásokat és munkaszervezési módszereket is, amelyek az 

adott eredmény elérését lehetővé tették. 
Az OFI hagyományaira alapozva megvalósul a sok és sokféle 

alapinformáció szolgáltatása a honlapon, az adatok, elemzések, a felhasználók 
számára adekvát dokumentálások, az adatoknak jól érthető és átlátható 
ábrákon, táblákon való tálalása, rövid esszenciák a kutatások eredményeiről, 

néhány oldalas összefoglalók.  
Minden téma számára közvetítési csatornák: az online technológia, és 

ennek kiegészítéseként offline alapú disszemináció, melynek során a megfelelő 
módszerek lehetővé teszik a tudásmegosztást akkor is, ha a produktumok 

 rendszeresek, illetve egyszeriek; 

 elsősorban az információátadást célozzák, illetve elemző jellegűek;  
 adatforrásuk a projekt keretében zajló kutatás-fejlesztés-innováció;  

 előállítói részben az OFI-n belüli, részben az OFI-n kívüli szereplők; 
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 a megcélzott közönség szerteágazó; egyrészt a szakmapolitika, az iskola, 

a fenntartók, másrészt a szakma, illetve a szélesebb társadalmi 
nyilvánosság.  
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6. Fenntarthatóság  
 

6.1. A fejlesztések fenntarthatósága 
 

Minden pedagógiai fejlesztőmunka végső célja a fejlesztés eredményeinek 
beépülése a nevelési-oktatási gyakorlatba.  Ezért kulcsfontosságú, hogy a 

fejlesztési munka során mindvégig kiemelt figyelmet kapjon a fenntarthatóság 
témaköre. A fejlesztések fenntarthatóságát alapvetően három tényező határozza 

meg: a rendelkezésre álló anyagi források, a jogszabályi keretek és a 
fejlesztéseket befogadó szakmai közeg.  

Az fejlesztési munkálatok kereteit alapvetően meg kell, hogy határozza a 

finanszírozási közeg. Amennyiben a fejlesztők nem lehetnek biztosak abban, 
hogy a fejlesztési eredményeik gyakorlatba történő bevezetéséhez jelentős 

pluszforrások állnak majd rendelkezésre, akkor fejlesztésük csakis úgy lehet 
fenntartható, ha kínál olyan alternatívákat, melyeket az iskolák jelentős 
pluszráfordítás nélkül képesek megvalósítani.  

A jogszabályi közeg esetében nagyon hasonló a helyzet: a fejlesztéseket 
úgy kell végrehajtani, hogy az adott jogszabályi környezetben megvalósítható 

eredmények szülessenek, hacsak nincs kifejezett szándék és reális esély a 
jogszabályi környezet megváltoztatására.  

A befogadó szakmai közeg figyelembevétele talán a legkomplexebb 

feladat, hiszen ebben az esetben iskolánként, sőt akár pedagógusokként változó 
közegről beszélhetünk. A fejlesztések során alapvetően két irányból lehet 

megközelíteni a fenntarthatóságnak ezt a dimenzióját: egyfelől törekedni lehet 
arra, hogy a megcélzott befogadó közeg számára használható eredmények 

jöjjenek létre, másfelől elő lehet mozdítani a befogadó közeg szakmai fejlődését 
annak érdekében, hogy a fejlesztések eredménye befogadhatóvá váljon 
számukra.  

 A befogadó közeg számára használható eredmények létrejöttét a 
keretrendszer két alapvető jellegzetessége igyekszik garantálni: a befogadó 

közeget többé-kevésbé reprezentáló partnerintézményekkel együtt végzett 
fejlesztő munka, és a fejlesztéseket végigkísérő kutatás, önreflexió, szakmai 
kommunikáció. Mindemellett fontos a fejlesztés eredményeinek rugalmassága, 

adaptálhatósága is. Csak kellően rugalmas, a felhasználók által tág keretek 
között alakítható fejlesztési eredmények esetében várható azok széles körű 

elterjedése.  
A szakmai közeg befogadókészségének alakításának alapvető fontosságát 

jelzi, hogy a nevelési-oktatási programok jogszabályilag rögzített hét eleme közül 

kettő: a továbbképzések és a támogató rendszer működtetése alapvetően ezt a 
célt szolgálja. A két elem egyéb pedagógiai fejlesztések esetében is a szakmai 

befogadókészség alakításának alapvető eszköze lehet. 
 

 6.2.  A fenntarthatóság megvalósulása az alprojekt esetében 

 

Az alprojekt eredményei 

fenntarthatók, mert… 
 

 

A fenntarthatóság biztosítását 
megalapozza, hogy… 
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A kidolgozásra kerülő programok ‒ 

viszonylag állandó jogszabályi 
környezet mellett – mindössze az 

amúgy is megjelenő üzemeltetési 
költségbe kerülnek, és mindössze a 
szakmai anyagok biztosítását és 

minőségbiztosítását igénylik. 

Rendelkezésre áll a fejlesztési 

együttműködés során összegyűlt 
gyakorlati tudás és tapasztalat, és 

ennek hálózati tanulás útján történő 
megosztásának képessége. 
 

A szükséges kompetenciákkal 

rendelkező emberi erőforrás az 
iskolákban munkaviszonyban 

foglalkoztatott munkatársak által 
biztosítható. A programban 
működtetett kommunikációs és 

információs csatornák a program 
befejezését követően is rendelkezésre 

állnak. 
 

Minden téma esetében mind az 

előkészítés, mind a fejlesztés az 
érintettek minél szélesebb körének 

bevonásával történik.  
 

A párbeszéd folyamatos, 
együttműködési fórumokon keresztül 
zajlik, kialakítva az elköteleződést a 

program iránt.  
 

Az eseti vagy időszakos megbízással 
alkalmazott mentorok segítik a 

fejlesztések beágyazását a gyakorlati 
munkába. 

 

Az együttműködés idején a projekt 
által biztosítottak, azt követően az 

akkreditált pedagógus-továbbképzések 
között kaphat helyet a mentorképzés, 

és választható lehet a szaktanácsadók 
számára. 

A projekt lezárása után 
szaktanácsadók, szakmai segítők 
támogathatják a programok 

bevezetését. 

Moduláris rendszerben szaktanácsadók 
továbbképzési programja, illetve 
mentorok továbbképzési programja 

akkreditáltatható a programok 
bevezetésének támogatása érdekében. 

Az alprojekt megvalósítása során 
fontosnak tartjuk a szakpolitikai és 

fejlesztéspolitikai szereplők bevonását, 
az egyeztetési mechanizmusok 
működtetését annak érdekében, hogy 

a fejlesztések illeszkedjenek a 
szakpolitikai és fejlesztéspolitikai 

prioritásokhoz és koncepciókhoz.  
 

A szakmai szervezetekkel, 
szakmai és fejlesztő műhelyekkel való 

együttműködés annak érdekében, 
hogy az egyes témák fejlesztési 
tevékenységei megfelelő tartalmak 

mentén menjenek végbe, hogy a 
tevékenységeket a meglévő 

tapasztalatok összegyűjtésével is 
tudjuk támogatni.  
 

 
  



1. Melléklet : Az alprojekt fejlesztési munkálataiba bevonni kívánt partnerintézmények tervezett 

kiválasztási mátrixa 

 

Kiválasztási szempont Téma 

Alsó tagozat 
Természet 
tudomány 

Komplex 
művészet  

Gyakorlati 
élet 

Felső tagozat 
Felzárkóztatás Öko 

ELHELYEZKEDÉS budapesti 2 2 2 2 2 2 

kistelepülési 2 2 2 2 2 2 

vidéki központban működő iskola 2 2 2 2 2 2 

több telephelyen működő iskola 1 1 1 1 1 1 

az összes régióból legyen intézmény Horizontális szempont 

FEJLESZTÉSEK Együttműködési tapasztalat (e-Twinning, 
hálózatok, projektek) 4 4 4 4 4 6 

Nincs együttműködés tapasztalat 2 2 2 2 2 2 

Nemzetközi együttműködési tapasztalat 1 1 1 1 1 1 

A témába bevonható pedagógusok 10 10 10 10 10 10 

Tanárok kellően nyitottak a fejlesztésre 10 10 10 10 10 10 

Van "egész napos" tapasztalata             

Nincs "egész napos" tapasztalata 1 1 1 1 1 1 

ISKOLATÍPUS, MŰKÖDÉS Felső tagozatot is működtet 8 8 8 8 8 8 

 Korábban iskolaotthonos 1 1 1 1 1 1 

 12 évfolyamos 1 1 1 1 1 1 

Szakképzést is folytató intézmény 1 1 1 1 1 1 

Gimnáziumot t is magában foglaló 
intézmény 1 1 1 1 1 1 

Kollégiumot működtető 1 1 1 1 1 1 



A nevelési – oktatási programok fejlesztésének keretrendszere   

 

1 

 

Alapfokú művészeti iskola     1       

Olyan intézmény, mely korábban 
összevonásra került más intézménnyel             

Több tagintézménnyel működő 1 1 1 1 1 1 

FENNTARTÓ Magán fenntartású 1 1 1 1 1 1 

Egyházi fenntartású 1 1 1 1 1 1 

Alternatív 1 1 1 1 1 1 

PROFIL Nem természettudományi tagozatos 
(sport, művészeti, nyelvi) 1 1 1 1 1 1 

Term. tudomány kiemelt szerepet kap 1 1 1 1 1 1 

Együttnevelő (integráló) 3 1 1 1 3 1 

Hátrányos helyzetű tanulók túlsúlya 
jellemzi 2 1 1 1 5 1 

Speciális intézmény 1 1 1 1 1 1 

Tehetséggondozó intézmény 
(tehetségpont) 1 1 1 1 1 1 

Ökoiskola 1 1 1 1 1 8 

Örökös Ökoiskola           2 

Komplex művészeti oktatás gyakorlatával 
rendelkezik     1     1 

Komplex művészeti oktatás gyakorlatával 
nem rendelkezik     1       

FELSZERELTSÉG Átlagos vagy annál gyengébben felszerelt 4 4 4 4 4 4 

ELÉRT EREDMÉNYEK Kompetenciamérésen gyengén teljesítő 1 1 1 1 1 1 

 


