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KONCEPCIÓJÁNAK 

KIALAKÍTÁSA AZ 

INTÉZMÉNYEKBEN



Nézőpontok

„…ma már vállalható cél csak az egységes érettségivel záruló 12 évfolyam célkitűzése
lehet, amely vizsga letétele után bárki alkalmas egy szakma megtanulására, a jobb
eredményt elérők pedig a felsőfokú tanulmányokra.” Csapó Benő: Az emberfők
kiművelés – a tanulás hatalma (ÉS, 2015.06.26. 8‒9. o.)

„A munkaerőpiacon az érettségivel rendelkezők sikeresebbek, foglalkoztatásuk
magasabb, többet keresnek és kisebb arányban kényszerülnek segéd- és betanított
munka végzésére. (Az érettségi védelmében. Budapesti Munkagazdasági Füzetek.
BWP-2015/1)



Amire válaszolni kell: EURÓPA 2020 STRATÉGIA

Három 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” éghajlatváltozási/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.



Területek, ahol hatékony szerepet tölthetne be 

az egész napos iskola! (Alapadatok: 2013)
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A tanulói teljesítményekről







A koncepció



A fejlesztés helyszínei 



Az egész napos iskolához kapcsolódó fejlesztések 

a TÁMOP 3.1.1 projektben



Milyen iskolát szeretnénk?



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 új paradigma filozófiája 

Tudáson és innováción alapuló gazdaság 

Magas foglalkoztatás, 
szociális és területi kohézió 

Az iskolából kimaradók arányának 10% alá csökkentése



A rendszer



• 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 nevelési-oktatási programja

(NOP) és az intézményi szintű adaptáció lehetséges lépései



Szerepek és feladatok a fejlesztésben







Hogyan működhet az egész napos iskola?



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

Jelentés-

teremtés, 

(tartalomfel-

dolgozás, 

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



Az egész napos iskola modulrendszere



A modulok adaptációja  

A modulfeldolgozás-alkalmazás folyamata

Modellezés („moderálás”): 
feladatadás

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



A modul-adaptáció lépései

A modul címe Körülíró vagy figyelemfelkeltő-

szemléletesen fejezze ki a 

tartalmat  

Témaválasztás

A modul rövid leírása Egy-két mondatos összefoglaló 

(esetleg alcímek)

A témaválasztás megerősítése

Célok/részélok A modul célját ismerteti. Kifejtése 

konkrét.
Mit szeretnék elérni? Beavatkozási 

lehetőség 1.

A modul feldolgozásra szánt 

időkeret

Modulfeldolgozásra szánt idő-

tájékoztató jellegű. A javasolt 

időkeretet és az alkalmazás idejét 

(délelőtt, délután) jelzi.

Mikor, Mennyi ideig tart? 

Beavatkozási lehetőség 2.

Felhasználási terület Az oktatási-nevelési folyamat 

melyik szakaszában ajánlott 

használni a modult.(egy modul 

kapcsolódhat valamely 

hagyományos tantárgyhoz is, de 

gyakran több területen 

feldolgozható)

Hol használható? A tervezés 

fázisa – Beavatkozási lehetőség 

3.



Eszközrendszer A leírás utal azokra az eszközökre amelyek a 
modul  megvalósításához szükségesek. 
Esetenként javaslatot tesz ezek használatára. 

Beavatkozási lehetőség 4.

Háttér Szakmai háttér: azok a tudományos, művészeti, 
gyakorlati stb. ismeretek, amelyekre  a 
pedagógusoknak  szükségük van ahhoz, hogy az 
egész napos iskolában eredményesen használják 
fel a modult. 

Az adaptációs folyamat ellenőrző 
állomása:

Pedagógiai háttér: azoknak a pedagógiai 
készségeknek és módszertani eljárásoknak a 
leírása, amelyek birtoklására szükség van ahhoz, 
hogy a modul használata során elérhetők legyenek 
a kitűzött célok. 

„Mit tudok megoldani és miben kell 
változtatnom?”

Változatok Az ajánlott feldolgozási mód alternatíváinak 
leírása pontokba szedve, sorszámmal ellátva. Ezek 
segítségével a felhasználók saját helyi igényeikhez 
igazíthatják a programot. A változatok pontjai 
között szerepelhetnek például érdekes ötletek, 
más eszközigénnyel alkalmazható, illetve 
módszertani kidolgozásuk tekintetében eltérő 
megoldások. 

Az adaptáció kulcsfontosságú lépése: 
az erőforrások ismerete birtokában 
dönthetünk a modul teljes/részleges 
vagy alternatívákat magában foglaló 
megoldások felhasználásról



Ajánlott feldolgozási 

mód

Ez a szempont a modulleírásnak különösen 

hangsúlyos eleme. Itt szerepel a tanítási-

tanulási folyamat részletes bemutatása, a 

tennivalók – sorszámmal ellátott pontokba 

szedett – rendszere. Fontos, hogy ez a leírás 

reális, részletes, közvetlenül alkalmazható 

megoldásokat kínáljon. Tartalmazhat 

alternatívákat, elágazásokat is. Itt van 

lehetőség arra, hogy a fejlesztők intenzívebb 

tanítási módszerekre, érdemi 

differenciálásra, kooperatív tanulási 

technikákra, projektmunkák szervezésére 

stb. ösztönözzék a felhasználókat. 

Az alapkérdés: „Hogyan 

valósítsam meg?” A 

kidolgozás fázisa

Értékelés Érdemes felhívni a pedagógusok figyelmét a 

folyamat közbeni tanulói önértékelést segítő 

lehetőségekre. 

Hogyan illeszthetők a 

modulértékelések az intézmény 

értékelési kultúrájába?

Források Ebben a pontban papír alapú vagy elektronikus 

formában rendelkezésre álló olvasnivalók, 

multimédiás anyagok ajánlhatók a modul 

tartalmához kapcsolódóan, külön a 

pedagógusoknak és külön a tanulóknak. 

Milyen olvasnivalókat ajánlunk 

még?

Mellékletek A modulhoz kapcsolódó egyéb anyagok tanulói 

és tanári segédletek Pl. munkalapok



Kommentárok az egész napos iskoláról 







Akik a fejlesztést végezték és akikre a 

működtetés hárul
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A téma összefoglalása



Az előadás az alábbi kutatásokra és az azok 

eredményeit feldolgozó tanulmányokra épült:

• KERBERNÉ VARGA Anna: Törekvések a tanulók felzárkóztatására a közoktatási intézményekben 1990−2013. 
Háttértanulmány, OFI

• KERBERNÉ VARGA Anna – KOVÁCS Erika – KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária – SALLAINÉ SIPKAI Zsuzsa – VÍGH

Sára: Pedagógiai értékelési eszközök. Háttértanulmány, OFI

• KOVÁCS Erika – KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária – SALLAINÉ SIPKAI Zsuzsa: Az egész napos iskola nevelési 
oktatási programjában az alsó és felső tagozatra (felzárkóztatás) vonatkozó pedagógiai koncepció elsődleges 
megközelítése. Háttértanulmány, OFI

• KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária – MAYER József – SCHNELLBACH-SIKÓ Dóra – KOVÁCS Erika – SIPKAINÉ SALLAI

Zsuzsanna – VÍGH Sára: Egész napos iskola alsó és felső tagozat. Brosúra, OFI

• MAYER József – KERBERNÉ VARGA Anna – VÍGH Sára: Felzárkóztatást segítő tankönyvek, munkafüzetek a 
közelmúlt iskolai gyakorlatából. Háttértanulmány, OFI

• MAYER József – KERBERNÉ VARGA Anna – VÍGH Sára: Az egész napos iskolával kapcsolatos törekvések 
megjelenése a hazai közoktatásban. Háttértanulmány, OFI 

• MAYER József – SCHNELLBACH SIKÓ Dóra – KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária – VÍGH Sára: Az egész napos 
iskola. − Gyorsjelentés az online kérdőívről. Háttértanulmány, OFI

• KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária – MAYER József – SCHNELLBACH SIKÓ Dóra –VARGA Attila: Az egész napos 
iskola nevelési-oktatási programjának részvételi alapú fejlesztése. Új Pedagógiai Szemle, 2014/1−2. 67−88. 
o.

• KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária – MAYER József –VÍGH Sára: Egész nap az iskolában? Iskolakultúra, 2014/1. 
34–47. o.

• KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária – MAYER József: Egész nap az iskolában? In: Tartalmi és szervezeti változások 
a köznevelésben. XVI. Országos Közoktatási Konferencia, Hajdúszoboszló 2014. október 7–9. Suliszerviz
Oktatási és Szakértői Iroda, Suliszerviz Pedagógiai Intézet, 267–284. o.



Felhasznált irodalom

Világosság 2005/7–8. 
Kulturális antropológia
215
Haraszti Anna
Alkalmazott és 
akcióantropológia
Elméleti és etikai 
alapkérdések
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