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TÁMOP 3.1.1

XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz

Célja: A közoktatás-fejlesztés szakmai, informatikai támogatása, 

minőségbiztosítása és nyomon követése

Az OFI a tartalmi szabályozás megújításában, az egész napos 

iskola programjának kidolgozásában, a köznevelési rendszer 

változásainak kutatásában és elemzésében, korábbi fejlesztések 

hatásainak vizsgálatában, valamint a szakmai szolgáltatások 

újraértelmezésében vállalt szerepet.

Konzorciumi partnereink e projekt keretében foglalkoztak 
- a KIR megújításával,

- akkreditációhoz, jogi szabályozáshoz kapcsolódó fejlesztésekkel,

- az óvodák és az SNI terület szakmai támogatásával,

- referenciaintézményekkel és jó gyakorlatokkal,

- digitális pedagógiai fejlesztésekkel.



Tartalmi fejlesztések I.

Választható kerettantervek

• Tánc és mozgás

• Természettudományi 

gyakorlatok

• Társadalmi, állampolgári és 

gazdasági ismeretek

• Filozófia

• Családi életre nevelés

• Jelenismeret

• Pénzügyi és gazdasági kultúra

• Vállalkozzunk!

• Etikus vállalkozási 

alapismeretek

• Közgazdasági és pénzügyi 

alapismeretek

• Nemzeti lovaskultúra

• Vitorlázás, vadvízi ismeretek 

• Bejárható Magyarország

• Bringaakadémia

• Sakk-logika

• Képességfejlesztő sakk

• Saktika

• Énekes iskola

• Tanyapedagógia



Tartalmi fejlesztések II.

• Választható óraszámú kerettantervek (magasabb óraszámú 

vagy emelt óraszámú kerettantervek):

Matematika; Technika, életvitel és gyakorlat; Biológia-

egészségtan; Fizika; Kémia; Informatika

• Nemzetiségi kerettanterv-csomag: nemzetiségi nyelv és 

irodalom, illetve népismeret 10 nemzetiségi nyelv esetében (két 

tannyelvű és nyelvoktató iskolák számára külön) – magyarul és 

a nemzetiség nyelvén. 



A kerettantervi implementáció támogatása

• Elkészült és az OFI honlapján 

folyamatosan elérhető 

megközelítőleg 700 olyan 

tanítási segédanyag, amelyek a 

kerettantervi implementációt 

támogatják. Ezek folyamatosan 

kerülnek fel a honlapra.



Tanítási segédanyagok az OFI honlapján





Kutatás az új kerettantervek bevezetéséről

o Az iskolák túlnyomó többsége a szabadon tervezhető órakeretet a 

kötelező tantárgyak megemelésére fordította. Jellemzően magyar 

nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, kisebb mértékben a 

természettudományos tárgyak óraszámát emelték. Érettségi előtt az 

érettségi tárgyak óraszámának emelésére fordították a szabad 

órákat.

o Néhány tantárgyat jellemzően korábban kezdenek el tanítani, mint 

azt a kerettanterv előírja.

• Alsó tagozat: informatika, idegen nyelv

• Felső tagozat: informatika

o A  tantárgyi tantervek óraszámának szabad 10%-t szinte kizárólag a 

meglévő tartalmak óraszámának növelésére, gyakorlásra, 

elmélyítésre használták.



Tanulmányi standardok fejlesztése az alapfokú 

oktatásban 

• Az alapfokú oktatásban elérendő  

standardszintek meghatározása az 

anyanyelvi  kommunikáció és a matematika 

területén

• A fenti két területen a megfelelt szint 

mérésére alkalmas feladatsorok és 

értékelési útmutatók kidolgozása és 

kipróbálása, valamint a standardszintekkel 

harmonizáló mintafeladatok készítése



Kimeneti követelmények megújítása a 

középfokú oktatásban

• A kimeneti követelmények és vizsgaleírások felülvizsgálata 8 

vizsgatárgy esetében (magyar nyelv és irodalom, történelem, 

matematika, angol nyelv, német nyelv, biológia, fizika, kémia) 

• A felülvizsgálat célja:    

– a megújult tartalmi szabályozók (Nat, kerettantervek) és a kimeneti 

követelmények összehangolása

– az eddigi vizsgatapasztalatok, eredmények beépítése

– a változó tudásfelfogás érvényesítése

• Jogszabályi változások 2017-től

– A Kormány (36/2015.(III.6.) Korm rendelet az érettségi vizsgaszabályzatának 

kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet módosításáról)

– Az EMMI 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 33/2015. (VI. 24.) EMMI 

rendelet

• A megújított követelményekkel harmonizáló mintafeladatsorok

készítése, kipróbálása és közzététele

http://www.ofi.hu/erettsegi-2017-mintafeladatok

http://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9e55802f343086aae81cb26d7df4e7178739155b/megtekintes
http://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/4477c562e02807f4db744faf08399740a82349cd/dokumentumok
http://www.ofi.hu/erettsegi-2017-mintafeladatok


Tankönyvkutatás

• A tankönyvkutatás 

nemzetközi és hazai 

tapasztalatainak összegzése

• A tankönyvkipróbálás 

eszközeinek kialakítása

• A 9. évfolyamos SZAKI-

tankönyv kipróbálása pilot 

jelleggel a 2013/2014-es 

tanévben



Pedagógiai-szakmai szolgáltatások vizsgálata I.
2013. január 1. ‒ 2014. június 15.

Országtanulmányok a szakmai támogatások 

külföldi rendszereiről (Skócia, Kanada (Alberta 

tartomány), Lengyelország és Németország), két 

nemzetközi jó gyakorlat komplex leírása.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások hazai 

történetének áttekintése, elemzése. 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások jogszabályi 

környezetének áttekintése, elemzése. 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások 2013. évi 

intézményrendszerének és feladatellátási

helyzetének leíró jellemzése tényadatok alapján. 



Pedagógiai-szakmai szolgáltatások vizsgálata II. 

és fejlesztése I. 2014. június 15. ‒ 2015. január 31.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások modellje és forgatókönyv-

javaslatok 

PSZSZ kutatások – 2014: 

• fókuszcsoportos interjúk

• online kérdőíves kutatások

• szakértői interjúk ágazati döntéshozókkal

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások szakmai irányításának 

irányelvei

Szolgáltatási portfóliók 

Finanszírozási modell

Minőségirányítási modell

Koordinációs és kommunikációs modell

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások érintettjei közötti online 

kommunikációt támogató felület specifikációja



Pedagógiai-szakmai szolgáltatások fejlesztése II.
2015. február 1. ‒ 2015. augusztus 31.

Javaslatok a pedagógiai-szakmai szolgáltatások egységes 

szakmai irányításával összefüggő:

• országos szervezeti struktúra kialakítására

• humán erőforrás kapacitásra, feladatmegosztásra, 

szakmai kompetenciák meghatározására

• szakmai támogatás biztosítása.

Központi igényfelmérő és elégedettségmérő kérdőívek 

fejlesztése 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások minőségirányítási 

rendszerének működését támogató szakmai indikátorrendszer 

fejlesztése



Iskolai Konfliktus Tudásközpont elérhetősége az 

OFI honlapjáról



Iskolai Konfliktus Tudásközpont online felülete



Jó gyakorlatok bemutatása



Iskolai zaklatás – bullying a felső tagozatos 

korosztályban – Kutatási eredmények





Iskolafejlesztés



A fejlesztés helyszínei 



NOP-fejlesztést támogató kutatások



Nevelési-oktatási programok

(egy keretprogram és négy tematikus program)

1488 modul került kipróbálásra

- ezek közül 912 modul került a végleges programokba









Pedagógusok képzése

2015-ben zajlottak a programok iskolai bevezetését támogató 

akkreditált továbbképzések



Jó gyakorlatok szerepe a programfejlesztésben

A partnerintézmények 
különböző mértékben, 

használták fel 
intézményük, és 

egymás korábbi jó  
gyakorlatait.

Ökoiskola -
meglévő és 

eredményesen 
működő jó 

gyakorlatok az 
iskolákban.

Művészet 
„Kútbanéző” , 
Kokas Klára 

Waldorf-
pedagógia, 

Zsolnay 
Program.

Alsó és felső 
tagozat -
működő jó 

gyakorlatból, 
módszerek, 
eszközök 
átvétele, Gyakorlati életre 

nevelés -
Storyline

(kerettörténetbe 
ágyazott ismeret) 

módszertan.

Természettudo
mányos téma -

felfedeztető 
tanulás 

módszere, 
továbbképzési 

programok. 

Jó gyakorlatok -
gyűjtés, leírás, 
feldolgozás, 
adaptáció, 
beépülés.



A köznevelési rendszer aktuális kérdései



EDUMAP – térképes jelzőrendszer



Kiemelt fejlesztési területek az elmúlt 10-20 évben



AJTP nyomon követési vizsgálata



Tanulmánykötetek



Az Oktatási Hivatal feladatai

A projekt feladatai

Követelményspecifikációk készítése

KIR

Portál (oktatas.hu)

Kutatás-fejlesztési feladatok



KIR –

újrafejlesztés indokoltsága

A jelenlegi  KIR problémái
Az új KIR2

megoldásai

Inkonzisztencia

• Többszörös adminisztráció

• Hatalmas humánerőforrás-terhelés

• Ugyanaz az adat több példányban, 

többszörös fizikai tárolásban, több verzióban 

létezik a rendszerben

• Az adatok közhitelessége megkérdőjelezhető

Konzisztens adattárolás – Adattérkép, 

adatvagyon - feltárás

• Egy adatot csak egy helyen kezel, egy felelős 

alrendszer tudja karbantartani 

• Jelentősen csökkentett humánerőforrás -

terhelés

• Centralizált adatkezelés, közhiteles 

nyilvántartás és központilag vezérelt 

adatelosztás

Redundáns funkcionalitás

• Nem egységes felhasználói felületek

• Többszörös bejelentkeztetés

Centralizált funkciók – Horizontális 

Keretrendszer

• Egységes a felhasználói felületek 

megvalósítása, ezáltal könnyebb 

betaníthatóság

• Egységes bejelentkezés: egyetlen 

bejelentkezéssel hozzáfér a felhasználó 

minden számára elérhető KIR alrendszerhez
Részletek a folyosókon elhelyezett 

posztereken olvashatók



Kutatás-fejlesztési feladatok

• A köznevelési rendszer akkreditációs eljárásainak 

vizsgálata

• A köznevelési rendszerhez kapcsolódó jogi 

szabályozás átfogó vizsgálata

• A köznevelési rendszerben megjelenő jó 

gyakorlatok, a kiemelkedően innovatív nevelési-

oktatási intézmények és a szakmai szolgáltatók 

minősítése

• A köznevelési szakértői tevékenység vizsgálata, 

megújításának támogatása



Kutatás-fejlesztési feladatok 2.

• Innovatív hálózatok létrehozása nevelési-oktatási 

programok fejlesztésére

• Intézményi innovációk, innovatív intézmények és 

innovatív bázisintézmények értékelési rendszerére 

vonatkozó kutatás-fejlesztés

• Mesterpedagógusok szerepe a köznevelési 

rendszerben tárgyú kutatás-fejlesztés

• Idegen nyelvű szakirodalom fordítás



Eredmények

A kutatás-fejlesztés részletes 

dokumentumai az OH 

Elektronikus Könyvtárában 

olvashatók.

• Nyomtatott kiadványok

• Szekció-előadások, 

foglalkozások

• Elektronikusan az OH 

Elektronikus Könyvtárban



Az óvodai neveléshez kapcsolódó fejlesztések 

támogatása

Kutatások hazai és nemzetközi jó gyakorlatok területén az eredményes óvoda-iskola 

átmenet, valamint az esélyteremtés, hátránykompenzáció területére vonatkozóan

„Javaslatok” és „Stratégiai dokumentáció” a szakmapolitikai döntéshozatal 

támogatására

Módszertani, szervezetfejlesztési és képzési programok 350 óvodapedagógus 

bevonásával

Kutatási eredményekről kiadvány 3000 példányban

100 óvodásból 25 él olyan családban, 

ahol a segélyezési küszöb alatti jövedelemből 

élnek, és a szülők egyikének sincs 8 általános 

iskolai osztálynál magasabb iskolai végzettsége

2015. szeptember 1-től 3 éves kortól kötelező az óvodába járás

Jelenleg a tanköteles korúak 20-22%-a 

óvodában marad még egy évet!



A különleges bánásmódot igénylő gyermekek oktatási 

szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférésének támogatása –

tevékenységek és eredmények

 Kora gyermekkori ellátórendszer fejlesztése
Átlagosan 11 ezer gyerek igényel korai terápiás fejlesztést

protokoll modellprogramok

Diagnosztikus ellátórendszer támogatása

Nyelvi képességeket 

vizsgáló eszközök

Szakemberek 

képzése

5 teszt – 25 000 eset

200 szakember

 Munkaerőpiaci átvezetés támogatása

helyzetfeltárás
hiányterületi 

fejlesztés

egyéni 
átvezetési 
programok

2009-ben az elsősök 

35%-a az 

iskolaév során kapta 

meg az SNI kategóriát



Az Iskolatáska megjelenésében és tartalmában is megújult felülettel, 

kibővült tartalommal várja a pedagógiai innováció iránt elkötelezett 

felhasználókat.

A Fejlesztési Nyomonkövető Felület (FNF) a közoktatás különböző 

pályázatokban nyertes intézmények számára nyújt lehetőséget arra, hogy 

a pályázat megvalósításában való előrehaladásukat bemutassák. 



Hálózatkoordináció

Jó gyakorlatok

Országos lefedettség

Országos konferenciák

50 műhelymunka

Értékelési 
rendszer

Minősítési 
eljárás

Új adatbázis, 
új funkciókkal 

234

2786  jó 
gyakorlat 
(archív)



Referenciaintézmények

A referenciaintézmények országos hálózata

780

594
TÁMOP 3.1.7

126
TÁMOP 3.1.1.



Digitális pedagógia



Digitális jó gyakorlatok



Rendezvények

Sulinetwork-díj  
2013

Sulinetwork 2014

konferencia

Sulinetwork-díj 
2014

Sulinet Nyári Iskola

2014

Sulinetwork 2015

konferencia

Ped@go

verseny

Sulinetwork Nyári 
Iskola 2015
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