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Az OFI feladatai a TÁMOP 3.1.1 projektben 

 Tartalmi fejlesztések 

 új kerettantervek 

 tankönyv- és taneszköz-kutatás 

 tantárgyi standardok – kimeneti követelmények 

 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

intézményrendszerének kialakítása 

 szükségletfeltárás 

 intézményi profilok kidolgozása 

 referenciaintézmények  

 Nevelési-oktatási programok fejlesztése 

 Korábbi programok hatásvizsgálata 

 Policyelemzések 

 

 



Nevelési-oktatási programok fejlesztése 

Nevelési-oktatási program részei:  (110/2012. Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról)  

• pedagógiai koncepció 

• a tanulási-tanítási program 

• a tanítási-tanulási egységek leírása 

• eszközök, amelyek információhordozók és feladathordozók 

• az értékelés és eszközei 

• célzottan fejlesztett továbbképzési programok 

• támogatás, tanácsadás, szakmai fórumok, a program karbantartása 

A fejlesztés fókuszpontjai:  

– egész napos iskola 

– felzárkóztatás 

– a fenntarthatóság pedagógiája 



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 folyamata 

Hogyan készültek a modulok? 

1. Téma meghatározás  

a. Iskolák pedagógus programja, ajánlattétele,  jó gyakorlatai 

b. OFI kutatási eredmények,  sikerkritériumok 

2. Kidolgozás 

3. Iskolai kipróbálás 

4. Reflexiók: 

a. saját (önreflexió)  

b. más (saját iskolából, OFI-s munkatárs, látogató iskola) 

5. Korrekció – legalább két körben 

6. Adaptálás – másik iskolában 

7. Mentor (OFI-s fejlesztő) – modulíró konzultáció 

8. Véglegesítés 

9. Olvasószerkesztés 

10. Szerkesztés, tördelés 

11. Nyilvánossá tétel 



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 



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 

Az egész napos iskola filozófiája  

Tudáson és innováción alapuló gazdaság  

Magas foglalkoztatás,  

szociális és területi kohézió  

Az iskolából kimaradók arányának 10% alá csökkentése 



Az egész napos iskola nevelési-oktatási programja 

(NOP) és az intézményi szintű adaptáció lehetséges lépései 

• Pedagógiai 
koncepció 

• A tanulási- 
tanítási program 

Megismerés 
- beillesztés 

• A tanítási – 
tanulási 
egységek leírása 

• Eszközök 

Alkalmazás 
• Az értékelés és eszközei 

• Célzottan fejlesztett 
továbbképzési 
programok támogatás,  
tanácsadás, szakmai 
fórumok, a program 
karbantartása 

Fenntartás 



Az egész napos iskola modulrendszere 
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Modulok 
Tanítási-tanulási 

folyamat  

Szociális 

kompetenciák 

fejlesztése 

Szabadidő 

 

 

Tematikus 

egységek 

Tehetség-

gondozás  

Önismeret, 

együttműködés  

Mindennapos 

testnevelés  

Felzárkóztatás, 

korrepetálás 

Konfliktuskezelés Hobbi, játék 

Differenciálás Beilleszkedés Életmód 

Különleges 

igények 



Természettudományos nevelés 

Felfedeztető tanulás 

• A tanuló hétköznapjaiból vett problémák 

• Természettudományos gondolkodásmód 

megismerése, modellalkotás 

• Kapcsolatok keresése (művészetek, gyakorlati 

élet, fenntarthatóság) 

A pedagógus reflexiói alapján változások 

kezdődtek meg szakmai munkájukban, elindult egy 

tanulási folyamat. 

 



Gyakorlati életre nevelés storyline módszerrel 

A kerettörténet (storyline) 

metodológiája (Cresswell, 1997) 

 

I. A történet egy kérdéssel 

kezdődik. 

II. Minden történet kulcsrészekre 

(epizódokra) épül. 

III. Színek (akár jelmezek) 

szükségesek a történet életre 

hívásához. 

IV. Minden egyes résztvevő 

megalkotja a saját karakterét, 

háttértörténetét. 

V. Problémahelyzetek jelennek 

meg, melyek involválják a 

karaktereket, aktiválva a 

megoldáshoz szükséges 

mechanizmusokat. 

VI. A történetet ünneplés vagy 

összegző esemény zárja. 



Storyline-képzés 

Játékosság, (ön)reflexió 



Komplex művészeti nevelés 

• A komplex fejlesztés három pillére: a szociális 

kompetencia fejlődéséhez szükséges személyes 

és társas, továbbá a mindkettő működését 

támogató kognitív képességek fejlesztése 

• Támogatja a tanórai művészeti nevelés tantervi 

követelményeit, de lényegi komplex jellemzője és 

céljai miatt különbözik  

• Lényege a sokrétű, játékos tevékenységen 

alapuló önkifejezés – pl. mozgás, beszéd, zene, 

vizuális megjelenítés, a kreatív fejlesztésért 



Komplex témakörök  

Élményközpontúság 

Aktív tevékenység            

Csoportmunka 

Saját tapasztalat  

VÁLTOZATOSSÁG, SOKSZÍNŰSÉG 
 

Kooperatív technikák   

Projektmódszer 

Együttműködés   

Hálózati tanulás 

Terepi helyszínek 

Ökoiskolák nevelési-oktatási programja 

… 



Jó gyakorlatok 

• Jó gyakorlat-koncepció kialakítása. 

• Jó gyakorlatok gyűjtése. 

• Jó gyakorlat 30 órás akkreditált képzés az 
adaptációra fókuszálva. 

• Jó gyakorlat 30 órás akkreditált képzés  
képzők képzése. 

• Jó gyakorlat műhelyek, jó gyakorlat 
konferenciák. 

  

 



Jó gyakorlat-kategóriák 

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLAT

BEVÁLT INTÉZMÉNYI JÓ 
GYAKORLAT

PÉLDAÉRTÉKŰ

INTÉZMÉNYI 

JÓ GYAKORLAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGYÉNI JÓ GYAKORLAT

BEVÁLT EGYÉNI JÓ 
GYAKORLAT PÉLDAÉRTÉKŰ

EGYÉNI 

JÓ GYAKORLAT
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Alkalmazás 

Működés 

 

Adaptációs 
folyamat 

Ellenőrzés 

Értékelés 



Iskolai Közösségi Szolgálat 

Közösségi szolgálat  

• 30 és 60 órás tanártovábbképzés 

akkreditálása, képzők képzései 

• facebook-oldal, hírlevél  

• műhelykonferenciák 

• módszertani ajánlás pedagógusoknak 

• IKSz-tanulmánykötet 

• jó gyakorlatok gyűjtése, terjesztése 
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KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 

 
www.ofi.hu 


