
PROGRAMOK FEJLESZTÉSE – 
KOMPLEX PILOT PROGRAMOK 
A LEHETŐSÉGEK ISKOLÁI

 

MIT TERVEZ A PROJEKT?
Nevelési-oktatási programot az egész napos iskolában az egyéb foglalkozásokra. („Egyéb foglalkozás: a tanórán kívüli egyéni 
vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja.” CXC. Nemzeti Köznevelési Törvény  
4. § 5.)

A PROJEKT CÉLJAI 
•  Terjeszteni az innováció kultúráját.
•  Kutatási, fejlesztési, innovációs tevékenységekkel támogatni az egész napos oktatás nevelési-oktatási programjának 

kifejlesztését az alsó és a felső tagozatra vonatkozóan, a fejlesztés során bevonva a gyakorlati szakembereket a munkába. 
•  Kipróbálni a fejlesztés eredményeit és nyomon követni 20 köznevelési intézményben.
•  Megosztani a projekt folyamán keletkezett tudást az érdekeltekkel.
• Ajánlásokkal segíteni a fejlesztéseket, az oktatáspolitikai döntéshozatalt.

 
 

A LEHETŐSÉGEK ISKOLÁI 
 

Az egész napos iskola nevelési oktatási programja: alsó tagozat, 
felső tagozat, felzárkóztatás 

 
 

MIT ÉRTÜNK EGÉSZ NAPOS ISKOLÁN? 
Egész napos iskola: iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más 
foglalkozásokat a délelőtti és a délutáni időszakra egyenletesen 
szétosztva szervezik meg, működését, feltételrendszerét a kormány 
jogszabályban határozza meg. (CXC. Nemzeti Köznevelési Törvény 
(2011) 4.§ 4.) 

 
MIT TERVEZ A PROJEKT? 

Nevelési-oktatási programot az egész napos iskolában az egyéb 
foglalkozásokra. („Egyéb foglalkozás: a tanórán kívüli egyéni vagy 
csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését 
szolgálja.” CXC. Nemzeti Köznevelési Törvény (2011) 4. § 5.) 

 
 

 
 

AZ ÚJ PILOT PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK ÉS KIPRÓBÁLÁSÁNAK FOLYAMATA  
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A PROJEKT CÉLJAI  
 Terjeszteni az innováció kultúráját. 
 Megvalósítani az iskolafejlesztés, intézményszintű fejlesztés, összhangját. 
 Kutatási, fejlesztési, innovációs tevékenységekkel támogatni az egész napos oktatás 

nevelési-oktatási programjának kifejlesztését az alsó és a felső tagozatra vonatkozóan, 
a fejlesztés során bevonva a gyakorlati szakembereket a munkába.  

 Kipróbálni a fejlesztés eredményeit és nyomon követni a fejlesztést 20 
köznevelési intézményben. 

 Megosztani a projekt folyamán keletkezett tudást az érdekeltekkel, 
ajánlásokkal segíteni a fejlesztéseket, az oktatáspolitikai döntéshozatalt. 

 

 
 

 

MIRE ALAPOZUNK? 
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A MODULRENDSZER TERÜLETEI  
 
Az egész napos iskola alsó-és felső tagozatában zajló szabadidős tevékenységekre 

készített modulrendszer négy nagy területen kínál választási lehetőséget.  
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Tehetséggondozás 
Önismeret, 

együttműködés 
 

Mindennapos 
testnevelés 

 
Módszertár 

Felzárkóztatás, 
korrepetálás 

 
Konflikuskezelés Hobbi, játék Eszköztár 

 
 

Differenciálás 
 
 

Beilleszkedés Életmód Útikönyv 

 
Különleges igények 

 
   

 

TOVÁBBKÉPZÉS A FOLYAMATBAN 
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

 
 
 


