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A projekt általános bemutatása 

A projekt céljai: 
• az oktatás tartalmi követelménystandardjainak fejlesztése és 

implementációjuk támogatása; 

• a pedagógiai szakmai szolgáltatások intézményrendszerének 

kialakítása, fejlesztési támogatása; 

• a nevelés-oktatás fejlesztése, e területen komplex pilot projektek 

(tanórai és tanórán kívüli tanulás, egész napos iskola, 

természettudományos, illetve komplex művészeti nevelés), 

megvalósítása és a kapcsolódó pályázatok szakmai 

eredményességének nyomon követése, értékelése; 

• a köznevelési ágazati irányítási és a szakmapolitikai döntéshozatal 

fejlesztési támogatása; 

• Korábbi fejlesztések, programok hatásának vizsgálata és értékelése. 

Időtartam: 2012. augusztus – 2015. augusztus 

Konzorciumi partnerek: 
Oktatási Hivatal, Educatio Nonprofit Kft. 

 



A tantervfejlesztés és az iskolai implementáció 

támogatása 

Elkészültek: 

• a választható tantárgyak kerettantervei; 

• a választható óraszámú tantárgyak kerettantervei; 

• a nemzetiségi iskolák tantárgyi programjai; 

 

Azokon a tantárgyi területeken, ahol az iskolák új tényezőkkel 

szembesülnek  (pl. új tantárgyak bevezetése – erkölcstan; egyes 

tantárgyakban új tartalmi elemek megjelenése – matematika, történelem, 

magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra; jelentősebb szemléletmód-

váltás – természettudományos tantárgyak) az OFI honlapján 

segédanyagokat (pl. módszertani ajánlásokat, szakmai háttéranyagokat, 

tanmenet-javaslatokat, feladatokat, projektterveket) teszünk közzé. 

 

http://www.ofi.hu/helyi-tantervek-bevezetesenek-tamogatasa 
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Az oktatás tartalmi követelmény-standardjainak 

fejlesztése 

- nemzetközi és hazai tapasztalatok összegyűjtése standardok 

kidolgozására és használatára az oktatás különböző 

szakaszaiban 

- standardok összeállítása anyanyelvi kommunikációból és 

matematikából 8. évfolyam végére 

- vizsgakövetelmények, vizsgaleírások és kerettantervek 

összehangolása (nyolc vizsgatárgyból) 

- a kimeneti követelmények megújított tartalmi javaslata, az új 

követelményekhez mintafeladatok és értékelési útmutató 

készítése, kipróbálással.  

 



A nevelés-oktatás fejlesztése – pilot program 

Az egész napos iskolai tanulásszervezési forma támogatására hat 

nevelési-oktatási program készült el. A fejlesztést 55 iskola bevonásával 

végeztük. 

• Az egész napos iskolák számára elkészül alsó tagozaton és felső 

tagozaton egy-egy keretprogram. A keretprogram a felzárkóztatást, 

valamint az általános iskola és a szakképzés közötti átmenet 

megkönnyítésének biztosítását szolgálja. 

• Szintén az egész napos iskolák számára készültek témaspecifikus 

programok a természettudományos nevelés, a komplex művészeti 

nevelés és a gyakorlati életre nevelés területén. 

• Elkészült az ökoiskola nevelési-oktatási programja, amely az Ökoiskola 

cím kritériumrendszerének teljesítéséhez nyújt teljes körű segítséget az 

intézményeknek, függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e Ökoiskola 

címmel. 

• Megtörtént a tanórán kívüli foglalkozások jó gyakorlatainak gyűjtése. 

Közel 1500 modul készült el és került kipróbálásra is a partneriskolákban. 

 







Policy elemzések, illetve a korábbi beavatkozások 

hatásainak vizsgálata 

Kutatások eredményeire alapozott javaslatok készülnek az alábbi 

területeken: 

- a közoktatás fenntartói szerkezetének és az intézményrendszer 

struktúrájának átalakulása 

- tanulási attitűdök és tanulási stratégiák Magyarországon 1990 óta 

- tanulási utak, tanulói továbbhaladás – hazai és nemzetközi trendelemzés 

- az iskolai kudarc, a lemorzsolódás hazai és nemzetközi trendjei 

- az érettségi eredmények mint az iskolai eredményesség lehetséges 

indikátorai 

 

Négy területen vizsgáltuk a beavatkozások hatásait: tehetséggondozás, 

felzárkóztatás, szakiskola és pedagógus-továbbképzés. 

Kiadás előtt áll a „Hatásvizsgálatok alapszintű módszertani kézikönyve 

oktatásfejlesztők számára” c. kötetünk. 
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