
A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, 

taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés 

EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 

KAPCSOLATTEREMTÉS A 

FEJLESZTŐK ÉS A 

PEDAGÓGUSOK KÖZÖTT 

 

Indri Dániel 

 

2016. december 7. 



A tudásközvetítés és megosztás útjai 

KIADVÁNYOK 
 Tankönyvek, taneszközök 
 Tanulmánykötetek: kutatási, ill. projekteredmények 
 Folyóiratok: 5 folyóirat, szakmai-módszertani periodika 

HONLAP: Intézményi információk, szakmai tudástár, 
témaspecifikus oldalak 

FACEBOOK-OLDALAK: OFI, NKP 

KONFERENCIÁK: tematikus szakmai konferenciák 

KAMPÁNYOK: figyelemfelhívó kampányok (pl. Nemzeti 
Tehetség Program, új Nat és kerettantervek 
bevezetése) 

SZEMÉLYES: tematikus e-mail címek tájékoztatási céllal 



Kiadványaink – Tanulmánykötetek 



Kiadványaink – Előző TÁMOP-projektek eredményei 



Folyóirataink 



Új Köznevelés 

Értékteremtő oktatási tájékoztató havilap 

 Elsősorban általános és középiskola; másodsorban 

óvoda és felsőoktatás 

 Közvetlen forrásból, hiteles és pontos tájékoztatást 

nyújt. Megvilágítja az új kezdeményezések szakmai 

hátterét. 

 Összeállítja: OFI + szerkesztőbizottság 

 Iskolák 1 példányban ingyen megkapják; interneten 

elérhető 

 2013-tól felelős kiadó az OFI 

 Évi 10 lapszám 

 kozneveles@ofi.hu 

 Aktuális  Nat és kerettantervek  Tudomány  

Lélekbúvár  Módszertan  Konferenciák  Ajánlók 

mailto:kozneveles@ofi.hu


Mikkamakka 

Irodalmi, kulturális és ismeretterjesztő 
magazin 

 Általános iskolák 1 példányban ingyen 
megkapják; interneten elérhető 

 2015 őszétől 

 Évi 10 lapszám 

 Külön a pedagógusoknak szóló online 
tartalommal jelentkezik.  

 Mikkamakka Klub rendszeres 
időközönként 

 mikkamakka@ofi.hu 

 

mailto:mikkamakka@ofi.hu


Új Pedagógiai Szemle 

Elméleti és gyakorlati, tudományos és 
személyes pedagógiai folyóirat 

 Nem csak pedagógusoknak 

 Célja: a szaktudomány, a kutatás és a 
pedagógiai gyakorlat kapcsolatainak 
megújítása, felfrissítése 

 Összeállítja: OFI; Szakmai együttműködő: 
Magyar Pedagógiai Társaság 

 2013-tól megújult 

 Kéthavonta megjelenő 

 upsz@ofi.hu 

  

Látószög  Tanulmányok  Értelmezések, 
viták  Kitekintés  Pedagógiai jelenetek 

mailto:upsz@ofi.hu


Educatio 

Interdiszciplináris szemle azoknak, akik az 

oktatás társadalmi összefüggéseit keresik  

 Az oktatáskutatók és egyetemi-főiskolai 

oktatók tudományos folyóirata 

 Összeállítja: OFI Kutatási Elemzési és 

Értékelési Igazgatóság 

 1992-től 

 Negyedévente megjelenő 

 Tematikus számok 

 

Tanulmányok  Valóság  Kutatás közben  

Hozzászólás  Szemle 



Könyv és Nevelés 

Iskolai könyvtárosoknak, 

pedagógusoknak, magyartanároknak, 

olvasáskutatóknak 

 Összeállítja: OFI Pedagógiai Könyvtár és 

Múzeum  

 1999-től 

 Negyedévente megjelenő 

 Megrendelhető; interneten olvasható 

 

 Mustra  Könyvtár  Olvasáspedagógia  

Ifjúsági irodalom  Tankönyv, taneszköz  

Hírek, kitekintés 



Honlapcsaládunk 

Intézmény 

– Szervezet, nemzetközi kapcsolatok, kutatók 

– Projektek, programok, kutatások 

Oktatás, pedagógia 

– Dokumentumok (pl. Nat, kerettantervek) 

– Tudástár (kutatások, felmérések, segédletek) 

– Kiadványok 

Témaspecifikus oldalak 

– Iskolai Közösségi Szolgálat Portál (kozossegi.ofi.hu) 

– Folyóirat portál (folyoiratok.ofi.hu) 

– Olvasásportál (olvasas.opkm.hu) 

– Okosportál/Nemzeti Köznevelési Portál (www.okosportal.hu) 

 

kozossegi.ofi.hu
folyoiratok.ofi.hu
olvasas.opkm.hu
http://www.okosportal.hu/


www.ofi.hu 



folyoiratok.ofi.hu 



facebook.com/ofi.hu 



facebook.com/nemzetikoznevelesiportal 



Az OFI konferenciái 

Évente szakmai konferenciák (november/december) 

 Tematikus konferenciák, neves előadókkal 
 Ingyenes részvétel, de regisztrációhoz kötött 
 
 2010: Felsőoktatási elismerési rendszer fejlesztése 
 2011: Közoktatás-fejlesztés 
 2012: Iskolai konfliktuskezelés (Alternatív 

Vitarendezési Projekt) 
 2013: Médiatudatosság az oktatásban (Média – 

Oktatás) 

 2014: Megújuló tankönyv 

 2015: Így tanulunk mi! – NKP bemutatása 

 



Tervezett kapcsolatteremtés az EFOP-3.2.2 projekt 

során 

 Tudásmegosztó műhelyek működtetése 

 Online fórum működtetése 

 Webináriumok szervezése 

 Műhelytalálkozók szervezése 

 Az NKP használatát könnyebbé tevő 
segédanyagok készítése 

 Akkreditált pedagógus továbbképzések 
szervezése 

 Felkészítés az NKP használatára 
intézményi adminisztrátoroknak 



Tervezett kapcsolatteremtés az EFOP-3.2.2 projekt 

során 

 Tematikus kampányok 

Az NKP tartalmainak felhasználására, új 
tartalmak létrehozására, valamint az új funkciók 
használatára ösztönző havi kampányok 

 Versenyek szervezése és lebonyolítása 

 Konferenciák szervezése a létrejött 
fejlesztések bemutatására 

 Folyamatos szakmai tájékoztatás, 
kapcsolattartás direktmarketing 
eszközökkel 



Elérhetőségeink 

Tematikus e-mail címeink: 

 

 Nemzeti Köznevelési Portál: 
 tamogatas@nkp.hu 

 Közösségi szolgálat: 
 kozossegi.szolgalat@ofi.hu 

 Honlap: honlap@ofi.hu 

 Kiadványok (megrendelés): 

 www.ofi.hu/KIADVÁNYOK, illetve 
kiado@ofi.hu 

 Sajtóügyek: sajto@ofi.hu 

 

mailto:tamogatas@nkp.hu
mailto:kozossegi.szolgalat@ofi.hu
mailto:honlap@ofi.hu
http://www.ofi.hu/
mailto:kiado@ofi.hu
mailto:sajto@ofi.hu
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KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


