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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 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinek jó? 
  
Mire jó? 
 
Miért jó? 
 



Európa 2020 stratégia 

3 egymást támogató prioritás: 

Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása. 

Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb 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. 

 



Alapkérdés 

  

Miképpen lehet eredményessé tenni az oktatási intézményeket a tanulók, a 
tanulás támogatása érdekében? 

Egy lehetséges út az egész napos iskola*, a lehetőségek iskolája 

 

 

 

(*Jogszabályi háttér: Nkt 4.§, Nkt 26.§, Nkt 27.§, Nkt 46.§, 20/2012 (VIII.31.) 
EMMI rendelet) 

 



Az egész napos iskola 

koncepciójának 

fejlesztése 
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Van új a nap alatt?  

 

Igen, mert 

 

Adottak a keretek – de újak a fókuszok!  

Ezért is beszélhetünk paradigmaváltásról. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



A fejlesztés területei 



A fejlesztés rendszere 

ELŐZETES KUTATÁSOK 
 

A folyamat 

lezárását követő 

kutatások 

 
 



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 

 



A fejlesztés helyszínei  



A keretprogramok 



Innováció 

Kiindulás = tág értelmezés 

 

Innováció, ha teljesen új megoldás születik. 

 

Innováció, ha  

 az adott megoldás egy adott intézmény számára új vagy 

érdemben megújult,  

 eredményesebbé teszi az intézményi munkát az 

eddiginél,  

 az intézmény és/vagy tagjai képesek lesznek jobb 

minőségű szolgáltatás nyújtására. 



Keretprogramok – ENI-AF 

Innováció – új modell szerint 

 

Korábbi modell 

Alapkutatás – alkalmazott kutatás – gyakorlati bevezetés 

lineáris útja 

 

Mai 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. 



Milyen iskolára van szükségünk? 

Amelyre a személyre szabott pedagógia alkalmazása, a kompetencia 

alapú megközelítés a jellemző. 

Amely elfogadja a változó és sokféle szükségleteket és célokat. 

Amelyben a tanulói sokféleség kezelését örömforrásnak tartja.  

Nemcsak a tudás átadásának, hanem a tanulás megszervezésének 

is a színhelye. Olyan műhely, amelyben a résztvevőknek egyéni 

tanulási céljaik és ezek megvalósítására szervezett programjuk van. 

Az egész napos iskola ‒ együttműködve az iskolán kívüli 

szervezetekkel, ellátásokkal, szülőkkel ‒ egész nap, az 

oktatás hagyományos keretei mellett több, a tanulókat és a 

szüleiket célzó tevékenységnek is helyet ad.   



Prioritásai 

Első 

Kutatás, fejlesztés, innováció.  

A folyamatban az iskola és pedagógusai aktív szereplők, fejlesztenek és 

kipróbálnak, visszajeleznek a folyamatra, reflexiójuk eredményeként korrigálható a 

program. 

Második 

A fejlesztés időtartama alatt az OFI K+F munkatársai együttműködnek az 

iskolákban dolgozó pedagógusokkal. 

Harmadik 

Fókusz azokra az elemekre, amelyek lehetővé teszik a valamilyen szempontból 

különleges igényű tanulócsoportok – lemaradó, hátrányos helyzetű, tehetséges, 

felzárkóztatást igénylő, sajátos nevelési igényű – differenciált, a rendszerbe 

illesztett fejlesztését.  

Negyedik 

A folyamatos önreflexió 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. 

 



Mi támogatja a hétköznapokat? 

Elemek…7 



Az egész napos iskola modulrendszere – 

illeszkedése 
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Mindennapos 

testnevelés  

Módszertár 

Felzárkóztatás, 

korrepetálás 

Konfliktuskeze-

lés 

Hobbi, játék Eszköztár 

Differenciálás Beilleszkedés Életmód Útikönyv 

Különleges 

igények 



A tanuló bevonására és pozitívumokra építő 

tanulás a modulokon belül 

 
Modellezés 
(„moderálás”): feladat-
adás 

Egyéni, csoportos, 
felfedező, 

differenciált stb. 
feladatvégzés. 

Fejlesztő értékelés, 
önértékelés 

Monitoring értékelés – 
hogyan valósultak meg 

a közös célok 

Reflexiók – a ciklus 
újraindítása 

Ráhangolódás, 
előkészítés: nyílt, 
tanuló-központú, 

interaktív 



 

Kerete az RJR-modell alapján (ráhangolódás, jelentésteremtés, 

reflexiók). 

A szakasz 

funkciója 

7.45 – 8.30 

45 perc 

Modulok: bevezetés, ráhangolódás Ráhangolódás 

8.30 – 10.00  

(90 perc) 

Tanóra  

Jelentésteremtés, 

(tartalomfeldolgozás, 

fejlesztés, 

felkészülés, 

szabadidő eltöltés 

stb.) 

10.00 – 11.00 

(60 perc) 

Modulok: Sport – pihenés 

11.00 – 12.30 

(90 perc) 

Egyéni menü: differenciálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni (házi) feladat adás. 

12.30 – 13.30 

(60 perc) 

Ebéd, szabadidő 

13.30 – 14.30  

60 perc 

Modulok: tudomány, művészet 

14.30 – 15.30 

(60 perc) 

Tanóra 

15.30 – 16.00 

(30 perc) 

Modulok – zárás Reflexiók 

A hétköznapok ritmusa 
 



Napi felhasználható idő 345 perc  

(7 teljes – hagyományos értelemben vett tanóra és még 

30 perc) 

 

Ebből  

 Tradicionális formában megtartott tanóra: 150 perc 

 

 Modulrendszerben felhasznált idő: 195 perc 

(Ez részben egyéni fejlesztés, tartalmában közvetlenül 

köthetően a tanórához: 90 perc, azaz a tanórákkal 

együtt 240 perc, azaz 5 hagyományos tanóra. A többi a 

szabadidő) 



A fejlesztés szereplőinek támogatása 

Pedagógus partnereink feladatai, együttműködése

Alsó tagozat Feladatok /funkciók az 

intézményi szintű  fejlesztésben

Felső tagozat 
(felzárkóztatás)

1. Rendszer-
koordinátor 
2. Multiplikátor
3. Modul-fejlesztő
4. Hálózati szakember

1. . Rendszer-
koordinátor
2. Multiplikátor
3. Modul-fejlesztő
4. Hálózati 
szakember

Külső támogatók:
a. OFI – szakemberek
b. A hálózat
c. Helyi társadalom

Horizontális munkaközösség
8 fő

Belső támogatók:
a. Az intézmény 

menedzsmentje
b. Tantestület
c. szülők



…egész nap…? 

Koncepcionális kérdés: Ilyen már volt és van.  

De milyen lesz? 



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. 

 



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 

Tudáson és innováción alapuló gazdaság  

Magas foglalkoztatás,  

szociális és területi kohézió  

Az iskolából kimaradók arányának 10% alá csökkentése 

Az új paradigma filozófiája  

 



Az intézmények elköteleződése 

A személyre szabott pedagógia alkalmazása, a kompetenciaalapú 

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. 

 

 



A pedagógusok elköteleződése 

Olyan műhelymunka folyik, amelyben a 

résztvevőknek egyéni tanulási céljaik és ezek 

megvalósítására szervezett programjuk van. 



A helyi társadalom 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.   



Mi támogatja a hétköznapokat? 



Az ENI lehetséges előnyei – az említések 

számában 

1. Esély a gyengébb képességű tanulóknak a felzárkóztatásra, lehetőség a  

korrepetálásra, a tehetséggondozásra. 

2. Idő és tér a szociális kompetenciák elsajátítására. 

3. Lehetőség a hétköznapi kompetenciák gyakorlati megerősítésére. 

4. Lehetőség  a tanulók alaposabb megismerésére. 

5. Eredményesebb, hatékonyabb tanár-diák kapcsolat kialakításának esélye. 

6. Sikerélményhez juttatás a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára. 

7. A problematikus tanulók magatartásának javítása. 

8. A sajátos nevelési igényű tanulók kompetenciafejlesztéséhez szükséges 

szintér kialakítása. 

9. A tanulók érzelmi intelligenciájának fejlesztése. 

10. A szülők számára nyitottabbá válhat az iskola. 
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Az  ENI lehetséges hátrányai – az 
említések számában 
 

1. A tanárok motiváltsága rendkívül alacsony szintű (egész napos „bent 

tartózkodás”). 

2. Egyensúly kiépítésének nehézségei a tanulás és a szabadidő hasznos 

eltöltése között. 

3. A felelősség kérdése. 

4. A „couch potato generation” problémája és annak kezelése, a „Z” 

generáció meg nem értése. 

5. A szoros együttműködés hiánya a pedagógusok között. 

6. Aktuális problémák háttérbe szorítják az innovatív hajlandóságot. 

7. A szülőkkel való eredménytelen kommunikáció. 

8. A megszokott tanítási kultúrához való ragaszkodás. 

9. A program során felmerülő tárgyi feltételek biztosítása. 

 



A pedagógiában nem megszokott 

I. Egyedi folyamatrendszer, kezdési és befejezési 

dátumokkal.  

 

II. Specifikus követelményeknek megfelelő cél 

(produktum) elérése érdekében vállalt, koordinált és 

kontrollált tevékenységek.  

Ezt most értelmezzük: 

a. megérte-e részt venni ebben a fejlesztésben, és ha igen,  

b. akkor miért? 



A talaj mozgása – folyamatos RENGÉSE – 

de mi következik ebből?  

 

A megvalósítás során bármely tényező csak 

a másik kettő rovására változtatható! minőség 

idő költség 
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Mekkora szerepet játszanak a gyerek fejlődésében? 
A tanárok fontossága ‒ lakossági vélemények 2009 

 
4 fokú skála, 4 és 3 értékek, % (OFI 2010. ) 
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Milyen tényezőkön múlik, ha a tanuló rosszul 

teljesít az iskolában? 
A 3 legfontosabb közé választotta, % 

2010 OFI 
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Akik a fejlesztést végezték és akikre a 

működtetés hárul 
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Tovább a projektben 

Bázisiskolák 



Bázisiskolai fejlesztés 

MIKOR? 

2014. szeptember 1. és 2015. január 31. 

között 

 

HOGYAN? 

„Bázisiskolai pedagógusok” alkalmazása 

Együttműködési megállapodás az 

intézményekkel, fenntartókkal 

 

 



Bázisiskolai fejlesztés 

CÉL: 

A nevelési-oktatási programok kipróbálása, az adaptáció  

támogatása, a program terjesztése. 

 

FELADATOK: 

Szakmai együttműködés az OFI-val (NOP, képzések) 

Disszemináció (publikálás, együttműködés más iskolákkal, 

szülőkkel, szűkebb-tágabb környezettel, óralátogatások, 

műhelyek…) 

Bokrokban való munka 

Kutatás, önmonitorozás 
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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 



Ami ebből következik 

Nem a modul a látható és a programot „eladó” 

rész.  

A modul a ház alapja. 

 

 

Kérdések: 

Van-e mintamodul? – nem releváns. 

Tudunk-e adaptálni és ehhez van-e válogatási 

lehetőségünk (alaptudások tára) – releváns. 



Elköteleződés más produktumok iránt 

Pedagógiai koncepció,  

a tanítási-tanulási program,  

a további fejlesztési terv és a fejlesztési képesség 

vizsgálata  

 

 

Beválás!!!!!!!!! 



Folytatás 

Megsokszorozva! 



Alapvetés 

A program következő szakaszában szerepet 

vállaló intézményeket nem tekintjük automatikusan 

„bázisintézményeknek”.  

 

 

Koncepciónk szerint ez a következő két hónap 

fejlesztése nyomán valósul meg. Az ehhez 

szükséges elvégzendő feladatokat tartalmazza a 

munkatervjavaslat. 
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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 



Alaptudásokat rendszerezni a program következő 

(bázisiskola) szakaszához. Megosztani a projekt során 

gyűjtött egyéni és intézményi tudásokat.  

 

Tervezni és előkészíteni a továbblépés lehetőségeit mind 

a tudásközpont bázisiskolák, mind a tudásközpont iskolák 

számára.  

 

Kulcsszavak 

adaptáció, hálózatépítés, működő hálózatok koordinálása,  

tudásközpont bázisiskolák és tudásközpont iskolák,  

tanár, tutor, andragógus, critical friend.  

A folyamat célja most… 



Fókuszok 

Fókuszok 

Mi a pedagógiai modell? 

Hogyan működik az okos tervezés? 

Személyre szabott tanulás és tanítás 

Közös felelősség 

A tanulói terhelés tervezése 

Hogyan folyik a modul munkája – heti terv 

Milyen egy nap 



A konstruktivista tanulási modell 

Instruktív ‒ utasítás Konstruktív ‒ építés 

Pedagógus információforrás    

szakértő 

felkészítő edző (coach) 

szakértő 

folyamatos fejlesztő 

ő is tanul  

Tanuló passzív aktív 

Tartalom elvont hiteles, életszerű, 

realista 

Értékelés főként a szelekciót 

szolgálja 

főként diagnosztikus 

célú 



ENI-AF modell 

Szakaszok 

Orientáció 

Megszerzés  
A 

B 

C 



A program fejlesztésében részt vállaló munkatársak: 
 

Kerberné Varga Anna 
Kovács Erika 

Sallainé Sipkai Zsuzsa 
Vígh Sára 
Sikó Dóra 

Somogyi Péter 
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