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Miről szól az előadás?

A bázisiskolák szerepe az OFI 

programfejlesztési munkájában

 A bázisiskolák hálózatépítési lehetőségei

 A tudásmenedzsment  jelenlegi és 

jövőbeli kihívásai 



Az egész napos iskolához kapcsolódó 

fejlesztések a TÁMOP 3.1.1 projektben



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, 

bázisiskolai tevékenységek 

előkészítés

2015.január – 2015. augusztus Programok terjesztése, 

bázisiskolák működése



A fejlesztés helyszínei 



A fejlesztés számokban

55 kutató-fejlesztő csapat

• 43 iskola

• 31 fenntartó

• 23 tankerület

• 5 egyházi fenntartó

• 2 alapítványi fenntartó

• 1 állami felsőoktatási fenntartó

244 bevont pedagógus

912 modul készült



Bázisiskolai együttműködés 

• Bázisiskolai együttműködés 

• 26 intézménnyel 54 pedagógussal 

• a program intézményi szintű működtetése

• bemutató anyagok készítése

• bemutató foglalkozások

• szakmai napok, műhelyek

• a NOP bevezetésének mentorálása

• folyamatos online kommunikáció



Mitől bázisiskola a bázisiskola?

1. Tudja működtetni gyakorlatban az egész 

napos iskolát

2. Ezt a tudást szervezett keretek között át 

tudja adni a fejlesztésre felkészült 

iskoláknak

A program partnerintézményei nem 

automatikusan váltak  

„bázisintézményekké”.



Bázisiskolák felkészülése

- Tantestület felkészítése a bázisiskolai 

feladatra 

- Az iskolavezetés felkészítése

- Program működtetése

- Program külső kommunikációja

- Munkaközösségek felkészítése, új ENI 

munkaközösség létrehozása

- Pedagógusok felkészítése



A bázisiskolai munka iskolai megalapozása

1. A kompetencia-térkép az intézmény 

pedagógusairól

2. A „kompetenciabank” folyamatos 

üzemeltetése és frissítése 

• az iskola tudáskészlet gazdagítása 

• egymástól tanulás

• belső továbbképzési rendszer 

működtetése



A bázisiskolai munka megalapozása az iskola 

környezetében

• Tankerületben található intézmények 

felmérése:

• Az igények felmérése 

• kinek, milyen célból kell támogatást nyújtani?

• A térségi hálózat  kialakításának  előkészítése 

• hogyan lehet reagálni az igényekre? 

• Prognózis készítése – pozicionálás 

• kinek, miért, lesz szüksége a programokra?



Adaptáció

A jó gyakorlat 

„magja”

Ebből a „magból” az átvevő iskola létrehozza saját koncepcióját úgy, hogy a 

„magot” beilleszti saját körülményei közé, összhangba hozza 

hagyományaival, erőforrásaival.



Bázisiskolák – Hálózatfejlesztés

Háttér:

TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás –

fejlesztés, koordináció – I. szakasz

6.5.2 Tanuló hálózatok, hálózati modellek, 

mint az iskolafejlesztés eszközei téma 

• Simon Mária, Qualitas Kft. 

• Szabó M., Singer P., Varga A.: Tanulás Hálózatban, OFI, 

2011. http://mek.oszk.hu/13000/13015/13015.pdf



Hálózat

https://www.flickr.com/photos/chanceprojects/4388266976/

https://www.flickr.com/photos/chanceprojects/4388266976/


Nem hálózat

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Hungarian_Armed_Forces.png

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Hungarian_Armed_Forces.png


A hálózat…

Egymással különböző módon kapcsolatban álló, azonos 

értékű elemekből álló rendszer.  

Skálafüggetlen, gyengén kapcsolt, egymásba ágyazott 

kisvilág.

Jellegzetes életciklusa van.
www.borsod-ped.hu/dokumentumok/halozatok.pptx



Mikor épül ki hálózat?

• Közös érdek 

• Információáramlás lehetősége

• Önkéntes csatlakozás

• Kölcsönösen előnyös kapcsolatok 



Oktatási hálózatok

Típus Fő funkció Jellemző tev.

Gyakorlat-

közösség

Szakemberek gyakorlati 

problémáinak 

megoldása

Tapasztalatcsere

Szervezete

k hálózata

A szervezetek 

eredményességének 

növelése

Laza kapcsolatok, 

egymás 

kompetenciáinak 

használata

Tanuló 

hálózat

Együttműködés a 

tanulási eredmények és 

képességek növelése 

érdekében

Közös tanulás, 

megfelelő struktúra



Szervezetek hálózata

A hálózat tagjai iskolák (intézmények)

Az információcserén túl  egymás kompetenciáinak 
használata:

– Szakmai tapasztalatcsere (intézménylátogatás, óralátogatás, 
konferencia)

– szakmai programok közös fejlesztése és felhasználása (tanítási 
program, óravázlat, értékelési rendszer stb.)

– közös programok (vetélkedő, szakmai projekt stb.)

Fontos a szervezeti reprezentáció (intézményvezetés)

- információáramlás

- az egyéni tudásgyarapodás beépülése a szervezetbe 



Jól működő tanuló hálózatok jellemzői 
(OECD – Networks of Innovation)

• Nyitottság – minden érintett csatlakozhat 

• (csatlakozáshoz forrás az érintettnél, vagy 

minden érintett számára elérhető)

• Kétirányú információáramlás a 

kapcsolatokon keresztül

• (nem csak a központból a tagok felé)

• A hálózat tagjainak vannak közös 

tevékenységei

• Nem külső erőforrás tartja fenn, hanem a 

hálózat tagjai



Kihívások: Horizon Report Europe (Európai Bizottság, 2014)

• Rövidtávú trendek: (1-2 év)

• közösségi média teljes térhódítása

• tanárok szerepének átgondolása

• Középtávú trendek: (3-5 év)

• nyílt oktatási anyagok terjedése

• hibrid oktatási megoldások terjedése

• Hosszú távú trendek:

• online tanulás evolúciója

• adatbázisokra alapuló értékelés terjedése





A tudásmenedzsment új formái – példák 
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