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BEVEZETÉS
A köznevelési törvény 2011-es megjelenése és hatályba lépése jelentős változásokat
eredményezett a közoktatás egész rendszerében. Az egész napos iskola mint tanulásszervezési mód megjelenésével fokozottabbá vált az igény a reggel nyolctól délután négyig tartó foglalkozások korszerű tartalmi elemekkel történő feltöltésére. Ezzel a céllal
készültek az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet komplex nevelési-oktatási programjai.
Komplex nevelési-oktatási programok:
 A lehetőségek iskolái – keretprogramok alsó tagozaton és felső tagozaton.
 Tematikus programok:
 a gyakorlati életre nevelés területén
 a komplex művészeti nevelés területén
 az ökoiskolák számára
 a természettudományos nevelés területén.
A tanórán kívüli foglalkozások jó gyakorlatainak gyűjtése.
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A Természettudományos nevelés című programot nyolc partneriskolával közösen írtuk
és próbáltuk ki a 2013/14-es tanévben. A vizsgálódás és az alkotás öröme, a felfedezés és
a kaland izgalma, az elvégzett munka magabiztossága: a természettudományos nevelési
program a tanulók bevonását, tapasztalatszerzését segítő aktív tanulási formákra építkezik. A projekt megvalósítói a partneriskolák pedagógusaival együtt olyan innovatív, jól
adaptálható modulokat dolgoztak ki, amelyek a tanulók hétköznapjaiban jelen lévő problémák értelmezését és a természeti jelenségekkel kapcsolatos modellalkotást segítik.
Hételemű nevelési-oktatási program:
 Pedagógiai koncepció
 A tanulási-tanítási program
 A tanítási-tanulási egységek leírása (modulok)
 Eszközök
 Az értékelés és eszközei
 Célzottan fejlesztett továbbképzési programok
 Támogatás, tanácsadás, szakmai fórumok, a program karbantartása
A természettudományos nevelés téma fejlesztői a készülő modulok mindegyikét legalább
egy tanulócsoporttal kipróbálták, számos modult pedig több csoporton is végigkísértek.
A követés tapasztalatai alapján nevelési-oktatási programokban tettek ajánlásokat az
alkalmazás feltételeire.

Ez a füzet betekintést nyújt a természettudományos nevelés területére készült program
elemeinek alkalmazásába. A fejlesztés elején sikerkritériumokat állapítottunk meg.
Most ennek a tíz állításnak a mentén mutatjuk meg, miért érdemes mélyebben megismerkedni az elkészült programmal, mit várhatunk a modulok alkalmazásától, és mire
érdemes figyelni akkor, ha ezt a programot egy iskolában be szeretnék vezetni.

2

1. Sikeres a természettudományos nevelés, ha megtartja, növeli, vagy újból
felkelti a tanulók természetes kíváncsiságát a természeti jelenségek, műszakitermészettudományos problémák tanulmányozásával kapcsolatosan.
A gyermeket természetes módon érdekli a környezete, a világ, amelybe született. Sajnos jelenleg a gyerekek többségéből az iskola kiöli ezt a természetes kíváncsiságot, az
izgalmas rejtélyekből nagyon hamar kötelező nyűg lesz. Célunk, hogy a kísérleti programunkban részt vevő pedagógusok segítségével a gyerekek kíváncsiságára alapozva,
érdeklődésüknek teret adva, az iskolai természettudományos tárgyak tanítása a „miértekre” adott izgalmas felfedezések helye legyen.
A Kincskereső Iskolában a gyerekek
egy ládába gyűjtötték azokat a kérdéseket, amelyek foglalkoztatták őket.
Ezekből az összegyűjtött kérdésekből
hetente egyet-egyet sorsoltak ki, és a
Kíváncsi Kincskeresők Klubjában ezzel kapcsolatban végeztek vizsgálatokat, kutatásokat. Például az egyik héten arra keresték a választ, hogy mitől
robbannak fel bizonyos anyagok. Ezzel
kapcsolatban a gyerekek maguk végeztek megfigyeléseket, és ezek nyomán
közösen fogalmaztak meg válaszokat.
A gyerekek maguk tették fel a kérdést:
nyitott instrukciós rendszerben dolgoztak, ahol az eljárás és a válasz sem
volt előre megadva.

1. ábra: A robbanás egyik oka a hirtelen nagy
térfogatnövekedés lehet. Szén-dioxid gáz fejlesztése
ecet és sütőpor reakciójával: az ásványvizes palackban
fejlődő gáz felfújja, majd kidurrantja a lufit.
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2. Sikeres a természettudományos nevelés, ha a magolás helyett a megértésre
helyezi a hangsúlyt.
A kutatások azt mutatják, hogy az úgynevezett aktív tanulás módszereivel, vagyis amikor maga a tanuló játssza a főszerepet a tanulás folyamatában (részesülve az eredményekkel kapcsolatos felelősségből), különösen hatásosan segíthető a tanultak megértése.
Azt is megfigyelték, hogy ha a tanulóknak lehetőségük van egy-egy problémán keresztül
vizsgálódni, az nemcsak az érdeklődésüket kelti fel, hanem a természeti törvények mélyebb megértését is eredményezi
A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskolában a környékbeli patakparton gyűjtött minták vizsgálatával értették meg a gyerekek a fizikai és kémiai tulajdonságok leírásának jelentőségét
és az egyes anyagok szerepét az
ökoszisztémákban. A saját tapasztaláson keresztüli megismerés itt úgy valósult meg, hogy
a gyerekek felfigyeltek bizonyos
szennyezőanyagok mennyiségbeli különbségére az egyes mintákban. Ezt összefüggésbe hozták azzal, hogy milyen élőlények
élnek az egyes élőhelyeken.

2. ábra: A patakból vett minták vizsgálata: a
tanulók azonosítják a megtalált élőlényeket.
Minél magasabb a víz nitráttartalma, annál
szennyezettebb. Az ilyen vízben bizonyos
élőlények már nem fordulnak elő.
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3. Sikeres a természettudományos nevelés, ha lehetőséget ad a közvetlen tapasztalatszerzésre, a természettudományos gondolkodásmód gyakorlására.
Az a maradandó tudás, amit a gyerek cselekvésen keresztül alakít ki. A pedagógus vezeti,
irányítja a tapasztalatszerzésre alapuló tudásépítés folyamatát, támaszkodva az óvodai
tapasztalati tanulásra. Ügyel rá, hogy minél több érzékszervet használva, a hallás, a látás, a szaglás, a tapintás és az ízlelés útján jussanak a gyerekek sokoldalú tapasztalathoz.
A tapasztalatszerzés eltérő módon, de lehetséges minden gyermek számára. Elérhetővé
válik az egyéni fejlődés és a tanulási siker azáltal, hogy a tanulók erősségeit, képességeit
fejlesztve adunk esélyt mindenkinek, beleértve a sajátos nevelési igényű tanulókat is.
A parádi Fáy András Általános Iskola olyan ösztönző és motiváló tanulási környezetet
nyújt, amely megnyitja és ébren tartja a gyerekekben a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás örömének átélésére. A természetes alapanyagú kozmetikumokat
a tanulók maguk készítették el. Miután egy gyógyszerésszel interjút készítettek, alaposan megvizsgálták (megszaglászták, megfogták, egyes esetekben meg is ízlelték) az
egyes összetevőket. Végül ki is próbálták a maguk készítette szépítőszereket.
Az érzékszervi tapasztalatok tudatosítása, a megfigyelések szabatos leírása fontos
lépcsőfokok a valódi kísérletezés felé.

3. ábra: Ritkán fordul elő
kémiaórán, hogy valaki
természettudományos jelenségeket
a saját bőrén tapasztal meg, sőt ez
még a kárára sem válik.
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4. Sikeres a természettudományos nevelés, ha a tanulók gyakorlati tapasztalatokat szereznek az iskolában tanultak kézzelfogható hasznáról, a mindennapi
életben is alkalmazható tudást nyerve.
„Mikor lesz nekem erre szükségem?” „Minek ezt megtanulni?” Valószínűleg nincs olyan
gyakorló pedagógus, akinek még nem tették fel ezeket a kérdéseket a tanítványai. Pedig a
mindennapi élet tele van olyan jelenségekkel és problémákkal, ahol a természettudományos tantárgyak ismereteire van szükség. Azonban az elméleti tudást nem tudják használni a tanulók a gyakorlati problémára vetítve.

4. ábra: Mielőtt a hentes megérkezett, a pedagógus csoportokat alkotott, és a csoportok megpróbálták
azonosítani a sertés testtájait, a húsboltból ismert ábra alapján. A csoportok azon is ötleteltek, hogy melyik
húsfélét mely ételekhez lehet felhasználni.

A hajdúnánási Bocskai István Általános Iskola az állatok testfelépítését a házi sertés
példáján mutatta be, a helyi közösség egyik téli ünnepi hagyománya, a disznóvágás alkalmával. Minden intézmény környezetében vannak ilyen kínálkozó alkalmak, csak
fel kell ismerni őket. A disznóvágás előtt a gyerekek sertés-puzzle-t raktak össze képzett hentes segítségével, megismerve az állat részeit. A disznóvágáson kipróbálhatták, hogyan kell ezeket feldolgozni.
A disznóvágás jó alkalmat teremt a tanulók érdeklődésének vagy képesség-területeinek megfelelő differenciálására.
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5. Sikeres a természettudományos nevelés, ha a természettudományos megismeréssel kapcsolatban pozitív attitűdöt alakít ki.
Fontos a tanuló számára, hogy sorozatos sikerélmény érje, mivel ezáltal lesz motivált.
A pozitív attitűd kialakulását az is segíti, ha úgy érzi, hogy meg tudja csinálni, amit eltervezett. Ha így épül a tanuló önbizalma, akkor a pozitív beállítódása is fejlődik a természettudományok iránt. Ha a tanuló az órán úgy érzi, hogy „helyzetbe hozták”, képessé
válik arra, hogy maga is kezdeményezze a feladatok megoldását, és a problémákra megoldásokat keressen. Mindezek során a pedagógus a tanulási környezetben sokféle megismerő tevékenységre ad lehetőséget, és a tanulók erősségeit, képességeit fejlesztve ad
esélyt minden tanulónak a sikerhez.
A túrkevei Kaszap Nagy István Református Általános Iskolában a tanulók saját projektjeiket mutatják be az iskola és a város
nyilvánossága előtt, a Tudomány ünnepén.
A tanulók sokat készülnek erre az alkalomra. Nemcsak bemutatkozási lehetőséget
kapnak, hanem felhasználják a közönség
és a zsűri visszajelzéseit. Az iskolán kívüli közösséggel való találkozás más típusú
visszajelzést jelent, mint a szokásos iskolai
értékelés, és inspirációt ad a további munkához.
Az eredmények bemutatása és megvitatása
elmélyíti a megértést, és fontos visszajelzéssel szolgál a pedagógusnak is a tanulás
eredményességéről.

5. ábra: A túrkevei iskolások előadást tartanak a Tudomány Ünnepén. Nemcsak előadói készségük fejlődik, hanem
értékes visszajelzéseket gyűjtenek környezetüktől, és még inkább elmélyítik a témával kapcsolatos ismereteiket is.
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6. Sikeres a természettudományos nevelés, ha fejleszti a tanulók természettudományos gondolkodását.
Mit jelent a természettudományos gondolkodás? A mindennapi életben való boldoguláshoz is szükséges gondolkodási séma, melynek legfontosabb elemei: a hipotézisek alkotása, tesztelése, a jelenségek okainak és hatásainak elemzése, a megfelelő érzékszervek
használata a megfigyelések végzéséhez, a mintázatok azonosítása a tárgyak és jelenségek kategóriáiban, a tudatos és másokkal közös gondolkodás, az elméletek alátámasztása bizonyítékokkal, az „előbb bizonyítani, később megcáfolni” elv alkalmazása, a megfigyelések kategorizálása (az objektumok és a jelenségek elkülönítése), és beszámoló az
eredményekről valamint a megismerés folyamatáról.

6. ábra: A szén-dioxid és az égés kapcsolatát vizsgálják a tanulók: a szódásszifonból az üvegkádba befújt
gáz a kád alján gyűlik össze, mivel nehezebb a levegőnél. Az alsó mécses hamarabb alszik el, mint a feljebb
elhelyezkedők, hiszen a szén-dioxid az égést nem táplálja.

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontban a gyerekek olyan kísérleteket végeztek, amelyek segítettek megérteni az ok-okozati összefüggéseket. A foglalkozások
során feldolgozott problémák a tudományos gondolkodás elemeinek alkalmazását
igényelték. A gyerekek gyakorolták azt is, hogy milyen tudósnak lenni, és megismerték azt, hogy mit jelent a természettudomány, és mivel foglalkoznak az egyes tudományterületek.
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7. Sikeres a természettudományos nevelés, ha előzetes elvárások nélkül lehetőséget ad a tanulóknak arra, hogy a gyakorlatban is megismerjék a természettudomány alkalmazási területeit.
A magyarországi tehetséggondozó hálózatok munkája nemzetközi szinten is példaértékű. Az a szemlélet, amely a tehetség fogalmát tágan értelmezve minden gyereknek lehetőséget biztosít a hálózatba való bekapcsolódásra és így a fejlődésre, mintaként szolgálhat az iskolai hétköznapok számára is. Túllépve a leszakadók és a kiugró teljesítményt
mutatók megkülönböztetésén, az egyéni fejlesztés segíthet azoknak a tanulóknak is,
akik a felzárkóztatás vagy a kiemelt tehetséggondozás célrendszerében nehezen lennének elhelyezhetők.

7. ábra: A Szandai Helyszínelők repülőgép-modellt készítenek a Bermuda-háromszög probléma feltárásához.
A repülőmodellel egy konkrét jármű utolsó útját rekonstruálták, majd tudományos bizonyítékokat gyűjtöttek
feltételezéseik és álláspontjuk alátámasztására.

A Szandaszőlősi Általános Iskolában a felsősök természettudomány foglalkozásainak egy része a Szandai Helyszínelők munkájára épült. Különböző misztikus eseteket
vizsgáltak természettudományos módszerek és tudás alkalmazásával: például a Titanic katasztrófáját vagy a Bermuda-háromszög rejtélyét. A csoportok kialakítása lehetőséget adott arra, hogy minden tanuló testreszabott feladatokat végezzen. A Szandai
Helyszínelők csoportjai hipotéziseket fogalmaztak meg, és különböző szempontok,
eljárások és bizonyítékok ütköztetésével elfogadták vagy megcáfolták őket.
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8. Sikeres a természettudományos nevelés, ha a tanulók teljes körét (beleértve
a marginális csoportokat és a lányokat) sikerül bevonnia a természettudományos foglalkozásokba.
A lányok bevonódását segítik a szerepminták (például a természettudományokban sikeres nők), valamint azok a történetek, elbeszélésmódok, amelyek a nőkhöz közelebb álló,
befogadó gondolkodást jelenítik meg. Például: a „leigázta a természet erejét”, „feltárta a
természet titkait”, „az igazság mélyére hatolt” kifejezések helyett a „szívesen foglalkozott vele”, „szerette volna jobban megismerni” formák a lányok többsége számára vonzóbbak. Fontos az is, hogy a műszaki és természettudományok művelőiről olyan képet
alakítsunk ki, amely nem tántorít el egyetlen tanulót sem. A tudóst szinte kizárólag fehér, szakállas, idős férfinak ábrázolják, és a tanulók is gyakran így képzelik el. Ezzel a
figurával nehéz azonosulni, nehéz közös pontot találni: nehezen válik példaképpé. A fiatal tudósok (mérnökök, technikusok és más szakemberek) bemutatása, és mint emberek
megjelenítése segíthet abban, hogy a tanulók elfogadják, esetleg követendő példaként
tekintsenek a természettudományok művelőire.

8. ábra: Vakbélműtétre készítik elő a játékmackót. A kislány is lehet műtétet végző sebész, és miközben
azonosul ezzel a szerepével, számos új elképzelés alakul ki benne.

A kecskeméti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a mentők bevonásával tartottak
olyan foglalkozásokat, ahol a gyerekek megismerték az egészségügyi dolgozók munkáját. A nemi sztereotípiák lebontása konkrét célként jelent meg a foglalkozásokon:
ahogyan ápoló is lehet férfi és sebész is lehet nő, úgy a gyerekek is minden szerepben
kipróbálhatták magukat. A lányok bevonásának fontos eleme, hogy hagyományosan
férfi szakmákhoz vezető tanulási utakat is megnyissanak előttük.
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9. Sikeres a természettudományos nevelés, ha a tananyag szemlélete és ismeretelemei lépést tartanak a modern tudománnyal.
A modern tudományos eredmények feldolgozásának nevelő ereje közvetetten is megnyilvánul, hiszen ilyenkor magának a pedagógusnak szintén újat kell tanulnia: így jó példával
járhat elöl növendékei számára. Mivel a nanotechnológia a részt vevő pedagógusok számára is ismeretlen terep volt, ezért abban tudták tanítványaikat támogatni, hogy milyen
módszereket válasszanak a tudásépítésre, a vizsgálódáshoz és az eredmények bemutatására. Emellett segítették a munka megszervezését, valamint elhelyezték az új tudást
a tantárgy rendszerében. A növendékek számára nagy élményt és motivációt jelentett,
hogy tanárukkal együtt dolgozhattak. Az, hogy nem az ismeret maga, hanem az ismeretszerzés útja a hangsúlyos, abban is segít, hogy a jövőbeli változásokra felkészítsen.

9. ábra: Így látták magukat a hajdúnánási lányok fizikusként az egyik foglalkozáson. A kép számos
sztereotípiát tükröz. Ugyanakkor a tanulók élvezték, hogy önálló munkájuk olyan jelenségekre irányult,
amelyek a köznapi életben is hasznosnak értékelt eszközök működését magyarázzák.

Az újabb és újabb témákkal való foglalkozás minden partnerintézményben komoly
kihívást jelentett a pedagógusoknak. Azt a szemléletmódot követték, miszerint képtelen (és fölösleges) vállalkozás az évtizedek múlva használandó eszközök működési
elvét most megtanítani, ellenben az megtanítható, hogyan szerezhető meg az a tudás,
amelynek révén a majdani vívmányok megérthetővé válnak. Ez nemcsak az egyén életét gazdagító tudás, hanem abban is segít, hogy a jövő nemzedékek felelősen gyakorolhassák állampolgári szerepüket, tényeken alapuló döntéseket hozva.
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10. Sikeres a természettudományos nevelés, ha felkészíti a tanulókat a műszaki-természettudományos továbbtanulásra.
Néhány családban az az elfogadott nézet, hogy a természettudomány bonyolult és értelmetlen dolog, hiszen esetleg már a szülőknek is nehézségeik voltak ezekkel a tantárgyakkal. Pedig számtalan helyen megkönnyítik az életünket a természettudományos
eredmények alapján kidolgozott technológiák, amelyek megérthetők. Ez a tapasztalat
minden gyereknek hasznos, tanulmányi eredményeitől függetlenül. Ha mégsem természettudományos pályát választanának, akkor is hasznos lesz számukra az itt elsajátított
gondolkodásmód, valamint a kutatócsoportban végzett munkával kialakított képességek, kompetenciák.

10. ábra: Rovarokat vizsgálnak a másodikosok a Kincskereső Iskola udvarán. Akár az iskolaudvaron végzett
természet-megfigyelések is megalapozhatják a műszaki-természettudományos terület iránti érzékenységet.

A partneriskolákban az egész napos iskola rugalmasabb időbeosztása segítette a
komplex foglalkozások szervezését. A pedagógusok kiaknázták a helyi közösséggel
építhető kapcsolatokat, a település vagy a környék adottságait is arra, hogy motiváló,
egyben kihívást jelentő tanulási környezetet tervezzenek. Ha a tanulók a természettudományos órákon megismerkedhetnek a természettudományos gondolkodás, a természettudományos vizsgálódás, a természettudományos megismerésmód alapelemeivel, valamint gyakorolhatják, hogyan gazdálkodjanak idejükkel egy-egy feladat
megoldásakor, vagy hogyan működjenek együtt társaikkal, és hogyan osszák meg tudásukat, akkor a továbbtanulás során felkészülten veszik az új és új kihívásokat.
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Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatásfejlesztés, koordináció című kiemelt projekt átfogó célja a közoktatás fejlesztése, ennek
szakmai, informatikai támogatása, minőségbiztosítása és nyomon követése. A projekt
első szakasza 2008 és 2012 között zajlott, a második szakasz 2012-ben indult és 2015-ig
tart. Az új Nemzeti Köznevelésről szóló törvény és az új tartalmi szabályozók jelentősen
átalakítják a közoktatás egész rendszerét. A kiemelt projekt a fenti szabályozásokból következő változtatásokat támogatja szakmai fejlesztésekkel, fejlesztéskoordinációs tevékenységgel, informatikai megoldások előállításával.
A kiemelt projekt részeként megvalósuló, A nevelés-oktatás fejlesztése, komplex pilot
programok című alprojektben csoportunk az egész napos iskolák támogatására a természettudományos nevelés területén készített nevelési-oktatási programot, nyolc partneriskola pedagógusaival szorosan együttműködve.
A hálózati működés és a képzések révén a részt vevő pedagógusok tudásának legértékesebb elemei beágyazódtak a nevelési-oktatási programba. Fontos célként jelenik meg a
természettudományos nevelés esélykiegyenlítő szerepének kiaknázása, a természettudományokkal kapcsolatos pozitív attitűdök megalapozása, a motiváció erősítése, valamint a tanulók mindennapi tapasztalataira és az aktív tanulásra építő iskolai gyakorlat
kialakítása.
A közös munka tapasztalatait és a módszerek gyakorlati alkalmazását bázisiskoláink
terjesztik az érdeklődők számára.
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Partneriskolák:
 Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium Kincskereső Tagiskola,
Budapest
 Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Hajdúnánás
 Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola, Debrecen
 Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Parád
 Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda, Túrkeve
 Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola, Kecskemét
 Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Budapest
 Szandaszőlős Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szandaszőlős

Bázisiskolák:
 Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola, Debrecen
 Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Parád
 Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda, Túrkeve
 Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola, Kecskemét
 Szandaszőlős Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szandaszőlős
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A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM
A nevelési-oktatási program alapelveit a pedagógiai koncepció foglalja össze. A pedagógiai koncepcióban megfogalmazottak átadását mentorálási rendszer és akkreditált pedagógus-továbbképzés segíti. A továbbképzés címe (A reflektív pedagógusszerep és az
aktív tanulás gyakorlata) a pedagógiai koncepció két fő pillérére utal.
A koncepciónak megfelelő program leírása olyan innovatív, jól adaptálható elemekből
épül fel, amelyek a tanulók hétköznapjaiban jelen lévő problémák értelmezését és a természeti jelenségekkel kapcsolatos modellalkotást segítik: ezek a modulok. A modulok
leírását kétévfolyamos egységenként csoportosítottuk. A modulok alkalmazásáról nyújt
információkat a tanítási-tanulási program leírása.
A modulok kipróbálásának tapasztalatai nyomán a nevelési-oktatási program ajánlásokat tesz az értékelésre, valamint az alkalmazás feltételeire, anyag- és eszközigényére.
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Készült a TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 számú a XXI. századi közoktatás
(fejlesztés, koordináció) II. szakasz című kiemelt projekt 3. alprojekt
– „A természettudományos nevelés” téma keretében.

A természettudományos nevelés téma munkatársai:
Czuczor Judit pedagógiai fejlesztő
Lénárt András kutató-elemző
Majer Anna pedagógiai fejlesztő
Réti Mónika témavezető
Vadas Boglárka szakmai asszisztens
Terjedelem: 16 oldal
Források: www.ofi.hu
Videók:
Reflexiók: https://www.youtube.com/watch?v=f0hdWllhxAY&feature=youtu.be
Modulok: https://www.youtube.com/watch?v=C7XY4uNuBmw&feature=youtu.be
Fotók a szerzők saját tulajdonában állnak!
Budapest, 2015

A projekt neve:
Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1
XXI. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció
Célja:
A kiemelt projekt átfogó célja a közoktatás fejlesztése, ennek szakmai,
informatikai támogatása, minőségbiztosítása és nyomon követése.
Ideje:
1. szakasz: 2008-2012 (lezárult)
2. szakasz: 2012-2015 (folyamatban)
Konzorciumvezető:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Szakmai partnerek:
Oktatási Hivatal és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

