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Az ENI-projekt félidőben 
 

Az egész napos iskola projekt keretében zajló fejlesztések,  
a hátránykompenzáció lehetőségei,  
a jelenlegi iskolai gyakorlat 

 
 

Kőpatakiné Mészáros Mária,  
Réti Mónika, Mayer József, 
Varga Attila 
  2014. május 30. 
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XXI. századi közoktatás 
a TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 projekt 

Konzorciumvezető: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
 
 
Partnerek: Oktatási Hivatal 
       Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
 
 
Cél: A közoktatás-fejlesztés szakmai, informatikai támogatása,     

minőségbiztosítása és nyomon követése 
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Az egész napos iskolához kapcsolódó 
fejlesztések 
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A nevelési-oktatási program 

pedagógiai 
koncepció 

tanulási-tanítási 
program 

tanulási-tanítási 
egységek leírása: 

modulok 

értékelés és 
eszközei 

eszközök: 
információ- és 

feladathordozók továbbképzési 
programok 

támogatás, tanácsadás, 
szakmai fórumok 

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM  
TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZÁMÁRA 
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Az alprojekt menetrendje 

Időszak Fő tevékenység 

2012. augusztus – 2012. december 
 

A projekt indulása, tervezés 
 

2013. január –  2013. szeptember Háttérkutatások, előkészítő munka 

2013. szeptember – 2014. augusztus 
 

Partnerintézményekkel  
közös- modulírás-kipróbálás 

programfejlesztés, 
jó gyakorlatok gyűjtése 

2014. augusztus – 2015. január 
 

Programok véglegesítése, 
disszemináció 
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A fejlesztés számokban 

55 kutatás-fejlesztési szerződés 

• 43 iskola 

• 31 fenntartó 

• 23 tankerület 

• 5 egyházi fenntartó 

• 2 alapítványi fenntartó 

• 1 állami felsőoktatási fenntartó 

 

244 bevont pedagógus 

 

1488 modul készül 

• Első változatban elkészült közel  1000 modul 

• Már kipróbálásra került mintegy 400 modul 
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A fejlesztés helyszínei  
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A kutatási elemek jelentősége 

Célok: 

• innováció felismerése 

• folyamatba ágyazott, 
résztvevő fejlesztés 
támogatása 

• fejlesztés értékelése 

• későbbi beválásmérés és 
hatásvizsgálatok 
megalapozása 
(modellkísérletek) 

 kiindulás: gyakorlat 

 részvételi kutatások 

 elsősorban kvalitatív, 
kvantitatív segítséggel 
(például: online 
adatfelvétel, bemeneti 
és kimeneti mérések) 

 ciklikus folyamatokra 
építkezés 
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A kutatások rendszere az alprojektben 

+ metakutatások 

Metakutatás: a keretrendszer működésének vizsgálata 

Közös 
adatfelvétel: 
online kérdőív 

Értékelés 
témánként 

Témánkénti kutatások: 
• sikerkritériumok 

• hatásvizsgálat 
• beválásmérés 

Átfogó kutatás: 
az egységesen felvett 

adatok alapján 
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A kutatások célrendszere 

fókuszcsoportos 
interjúk 

Delphi-
módszer 

bemeneti-kimeneti 
mérések 

sikerkritériumok feltárása 

akciókutatás 

•  a program elemeinek hatása; 
•  fejlesztési szempontok; 
•  adaptáció szempontjai? 

• a megvalósítás szempontjai 
• a hatás és a megvalósítás 

összefüggései  

online kérdőívek 

az Egész napos 
iskola, mint 
keretrendszer 

intézményi feltételek 
és lehetőségek 

a kidolgozandó 
nevelési programok 

jellemzői 

1.   

3.   

2.. 
1..  

1..  
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Példa: a természettudományos 
nevelés téma kutatásai 

pedagógiai 
koncepció tanulási-tanítási 

program 

tanulási-tanítási 
egységek leírása 

értékelés és 
eszközei 

eszközök: 
információ- és 

feladathordozók 

továbbképzési programok 

támogatás, tanácsadás, 
szakmai fórumok 

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM 
(PEDAGÓGIAI RENDSZER) 

Online kérdőív Delphi-kutatás 

Beválásmérés  

Pedagógusok továbbképzése 

Megalapozott elmélet Hatásvizsgálat 
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A kutatási elemek jelentősége 

Célok: 

• innováció felismerése 

• folyamatba ágyazott, 
résztvevő fejlesztés 
támogatása 

• fejlesztés értékelése 

• későbbi beválásmérés és 
hatásvizsgálatok 
megalapozása 
(modellkísérletek) 

 kiindulás: gyakorlat 

 részvételi kutatások 

 elsősorban kvalitatív, 
kvantitatív segítséggel 
(például: online 
adatfelvétel, bemeneti 
és kimeneti mérések) 

 ciklikus folyamatokra 
építkezés 
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Az egész napos iskola 
 

Keretprogramok  
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Amiről szó lesz 

1. Miért van szükség az egész napos iskolára? Illeszkedése a 
tágabb környezetbe, beágyazódása. 

 

2.  Az egész napos iskola koncepciójának fejlesztése 

 

3. Az egész napos iskola fejlesztéshez kapcsolható további 
fejlesztések a köznevelési rendszerben 
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A fejlesztés tágabb környezete 

15 
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EURÓPA 2020 STRATÉGIA 
 
3  egymást támogató prioritás: 

Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása. 

Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezet-barátabb és 
versenyképesebb gazdaság. 

Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi 
kohézió jellemezte gazdaság kialakításának ösztönzése. 

Alapvető célkitűzések: 

A 20–64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie. 

– Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani. 

– Teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlat-változási/energiaügyi célkitűzéseket 
(ideértve megfelelő körülmények között a kibocsátás 30 %-kal történő 
csökkentését). 

– Az iskolából kimaradók arányát 10 % alá kell csökkenteni, és el kell 
érni, hogy az ifjabb  generáció 40 %-a rendelkezzen felsőoktatási 
oklevéllel. 

– 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok 
számát. 
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Évismétlők 2012/2013 

19 
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Alapkérdés 

  

     Miképpen lehet eredményessé tenni az oktatási 

intézményeket a tanulók, a tanulás támogatása 

érdekében? 

Egy lehetséges út az egész napos iskola,   
a lehetőségek iskolája 
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Az egész napos iskola 
koncepciójának fejlesztése 

21 
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Van új a nap alatt?  
 

Igen, mert 

 

Adottak a keretek – de újak  fókuszok!  

Ezért is beszélhetünk paradigmaváltásról. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS 
(FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ” 

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 



„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS 
(FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ” 

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 

…egész nap…? 

Koncepcionális kérdés: 
Ilyen már volt, és van.  
 
De milyen lesz? 
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A projekt innovációjának 
modellje 

 

Korábbi modell 

Alapkutatás - alkalmazott kutatás - gyakorlati bevezetés lineáris 
útja 

 

ENI modell 

Az innovációs folyamat iteratív és körkörös  

Középpontjában az interakciók és a kölcsönös tanulás áll 

Egyéb forrása: folyamatosan figyel a termékek alkotóinak 
(modulírók, fejlesztők, kutatók), kipróbálóinak (alkotók, 
tesztelők, reflektálók) és igénybe vevőinek (pedagógusok, 
tanulók, szülők, intézményvezetők) a viselkedésére és 
elvárásaira. 

.  
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Inklúzió – szociális kompetencia 

Versenyképesség 

 

Tudás – tanulási kompetencia 

Tehetséggondozás, felzárkózás, személyiség 
gazdagítás 

Tanulási kudarcok csökkentése 
Iskolai konfliktusok számának csökkentése 
Tanulással kapcsolatos motiváció erősítése 
Szülők bevonása – társadalmi befogadás 

Paradigma  

26 

Tudáson és innováción alapuló gazdaság  

Magas foglalkoztatás,  

szociális és területi kohézió  

Az iskolából kimaradók arányának 10 % alá csökkentése 
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Az intézmények elköteleződése 

A személyre szabott pedagógia alkalmazása, a kompetencia 
alapú megközelítés a jellemző. 

 

Elfogadják a változó és sokféle szükségleteket és célokat. 

 

A tanulói sokféleség kezelését a tanuló bevonására és 
pozitívumaira építő tanulás jellemzi.  

 

A különbözőséget a tanár úgy értelmezi, mint az oktatás-
nevelés egyik tápláló forrását és erősségét. 

 

 



„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS 
(FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ” 

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 

Elköteleződése 

Olyan műhelymunka folyik, amelyben a 
résztvevőknek egyéni tanulási céljaik és 
ezek megvalósítására szervezett programjuk 
van. 



„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS 
(FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ” 

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 

Elköteleződése 

Az egész napos iskola - együttműködik az 
iskolán kívüli szervezetekkel, ellátásokkal, 
szülőkkel. 
 
Egész nap, az oktatás hagyományos keretei 
mellett több, a tanulókat és a szüleiket célzó 
tevékenység is szerepet kap.   
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Mi támogatja a 
hétköznapokat? 

Szekcióban…. 
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A program fejlesztésében részt vállaló OFI-munkatársak: 
 

Kerberné Varga Anna 
Kovács Erika 

Kőpatakiné Mészáros Mária 
Mayer József 

Sallayné Sipkai Zsuzsa 
Sikó Dóra 

Somogyi Péter 
Vígh Sára 

 



„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS 
(FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ” 

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 

mayer.jozsef@ofi.hu 

kopataki.maria@ofi.hu 


